


  
 

  เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา  การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุงตะวัน   บูรณพนากานต 

บธบ. การจัดการ 
 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี  

2557 

 



1 
 

คํานํา 

   เอกสารประกอบการสอน  รายวิชา  การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  ไดเรียบ
เรียบข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการเปนเอกสารประกอบการในรายวิชาการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย  (Recruitment and Human Resource Selection)  รหัสวิชา HR11202  โดยมีเนื้อหาท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  แนวคิด
เก่ียวกับการสรรหาบุคลากร นโยบายและแนวปฏิบัติ การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
เทคนิคการสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลกรเขาทํางาน การทดสอบเพ่ือการคัดเลือกบุคลากร การ
สัมภาษณบุคคลเขาทํางาน การปฐมนิเทศ และการบรรจุพนักงาน ตลอดจนแนวโนมและทิศทางของการ
สรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยในอนาคต  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูศึกษาตอไป 

   ผูเรียบเรียงขอกราบของพระคุณทุกๆ ทาน  ท่ีมีสวนสนับสนุนในการเรียบเรียงเอกสาร
ประกอบการสอนฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  หากมีขอผิดพลาดประการใด  ผูเรียบเรียงขอ
รับผิดชอบท้ังหมด  และหากทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีจะนํามาปรับปรุงเอกสรฉบับนี้ใหดียิ่งข้ึนตอไป  
ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับและขอขอบคุณในความอนุเคราะหนั้น มา ณ  โอกาสนี้ดวย 

 

รุงตะวัน  บูรณพนากานต 

1  พฤษภาคม  2557 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

รายวิชา  การสรรหาและการคัดเลือกทรพัยากรมนุษย (รหัสHR 11202) 

 Human  Resource  Recruitment  and  Selection 

จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5) 

จํานวนเวลาเรียน 48  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

คาํอธบิายรายวิชา 

 

ศึกษาความหมายการจางงาน กระบวนการสรรหา เพ่ือวางแผนและนํามา
จัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ  ข้ันตอนในการสรรหาแหลงแรงงาน 
ตลาดแรงงานๆ แนวทางในการสรรหาท้ังภายในและภายนอก ปจจัยท่ีมีผล
ตอความสําเร็จในการสรรหา รวมถึงกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมใน
การจางงาน แนวและหลักการในการคัดเลือก เครื่องมือและเทคนิคท่ีใชใน
การคัดเลือก เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตามท่ีองคการ
ตองการ เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

 
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลัก และวิธีการเก่ียวกับการสรรหาและบรรจุ

พนักงานในหนวยงานท้ังภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

2. สามารถนําหลักการ วิธีการในการสัมภาษณไปใชในการคัดเลือกบุคคล
เขามาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถทราบถึงแหลงในการสรรหาบุคลากรและทราบถึงขอดี ขอเสีย
ในการสรรหาจากแหลงสรรหาตางๆ ได 

4. สามารถใชวิธีการทดสอบแบบตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคัดเลือก
บุคลากรไดเหมาะสมกับองคการไดรวมท้ังทราบถึงกฎหมายตางๆ ท่ี
จะตองนํามาใชในการสรรหาและบรรจุพนักงานเขาทํางานไดอยาง
ถูกตองและเกิดความยุติธรรม 

5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห
กรณีศึกษา เหตุการณขาวสารปจจุบัน เก่ียวกับการสรรหาและบรรจุ
พนักงานได 
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เนื้อหา  3  ช่ัวโมง 

บทท่ี1  ความหมายของการสรรหาทรัพยากรมนุษย 
ความหมายของการบรรจุบุคลากร 
ความสําคัญของการสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเขาทํางาน 
ความสัมพันธระหวางผูสมัครงานและองคการ 
การจัดการบุคลการเปนเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคการ 
การสรรหาและบรรจุบุคลากรเปนภารกิจสําคัญของการจัดการทรัพยากร
มนุษย 

 

   
บทท่ี  2 ความสําคัญของการสรรหาบุคลกร 

วัตถุประสงคของการสรรหาบุคลากร 
แนวความคิดในการสรรหาบุคลากร 
ขอแตกตางของการสรรปาบุคลากรระหวางองคการภาครัฐและภาคเอกชน 
ระบบการสรรหาบุคลากร 
ขอพิจารณาในการสรรหาบุคลากร 
กระบวนการสรรหาบุคลากร 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี 3 ความหมายของนโยบาย 

นโยบายการสรรหาบุคลากร 
องคประกอบของนโยบายการสรรหาบคุลากร 
ลักษณะท่ีดีของนโยบาย 
วัตถุประสงคขององคการ 
ข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหา และบรรจุบุคลากร 
ขอควรพิจารณาในการกําหนดนโยบายการสรรหาบคุลากร 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี  4   ความหมายของการวิเคราะหงาน 

ความสําคัญของการวิเคราะหงาน   
ประโยชนของการวิเคราะหงาน 
คําท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหงาน 
กระบวนการวเิคราะหงานสาํหรบัการบริหารทรัพยากรมนุษย 
วิธีการวิเคราะหงาน 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 
 

3  ช่ัวโมง 
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บทท่ี  5   ความหมายของการวางแผนกําลังคน 

ปจจัยสาเหตุท่ีทําใหองคการตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
ความรับผิดชอบของฝายจัดการทรัพยากรมนุษย 
ประโยชนของการวางแผนกําลังคน 
หลักในการประเมินทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคการ 
สาเหตุท่ีตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
การประเมินทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในปจจบุัน 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี 6 ความสัมพันธของการสรรหากับการแสวงหางานบุคลากร 

กระบวนการสรรหาบุคลากร 
แหลงสรรหาบุคลากร 
วิธีการสรรหาบุคลากรจากองคการ 
องคประกอบในการเขียนประกาศรับสมัครงาน 
การประเมินผลกระทบการสรรหาบุคลากร 
ปญหาเก่ียวกับการสรรหาบุคลากร 
ข้ันเสนอแนะเก่ียวกับการสรรหาบุคลากร 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี  7 ความหมายของการคัดเลือก 

กระบวนการคัดเลือก 
วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
เกณฑในการคัดเลือกบุคลากร 
แผนการปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
ปญหาในการคัดเลือกบุคลากร 
ขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคลากร 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี  8   ความหมายของการทดสอบ 

จุดมุงหมายของการทดสอบ 
ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี 
ประเภทของการทดสอบ 
การทดสอบในระบบราชการพลเรือนไทย 
ปญหาในการทดสอบ 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบ 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี  9   ความหมายของการสัมภาษณ 

ความสําคัญของการสัมภาษณ 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
ประโยชนในการสัมภาษณ 
ประเภทของการสัมภาษณ 

3  ช่ัวโมง 
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องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูสัมภาษณ 
การประเมินผลการสัมภาษณ 

   
บทท่ี  10   ความหมายของการปฐมนิเทศ 

ความสําคัญของการปฐมนิเทศ 

วัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ 

ประโยชนของการปฐมนิเทศ 

การทดลองการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงาน 

การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน 

3  ช่ัวโมง 

   
บทท่ี  11    หลักเกณฑการบรรจุบุคลากร 

ข้ันตอนการบรรจุบุคลากร 

แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 
 

3  ช่ัวโมง 
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   วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
2. ศึกษาแผนภูมิ  แผนภาพ และวีดีทัศน  ในเว็ปไซตท่ีเก็บของ 
3. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและนําเสนอหนาชั้นเรียน 

4. แบงกลุมศึกษากรณีศึกษาและแสดงบทบาทสมมติ 
5. มอบหมายงานเปนการบาน 

   

   สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
2. แผนภูมิ  แผนภาพ 

3. สื่อมัติมีเดีย  Power  Point   และขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

4. ตําราการศึกษาความรูทางดานการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

   

   การวัดผลและประเมินผล 

  การวัดผล  

1.  คะแนนระหวางภาคเรียน       70   คะแนน 
     คะแนนความสนใจ/มีสวนรวมในชั้นเรียน   10  คะแนน 
     งานยอยระหวางภาค        10  คะแนน 
     รายงาน            10  คะแนน 
     นําเสนอ            10  คะแนน 
     สอบกลางภาค          30  คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค        30  คะแนน  
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 การประเมินผล 

    คะแนนระหวาง    80-100    ไดระดับ A 
    คะแนนระหวาง    75-79     ไดระดับ B+ 

    คะแนนระหวาง    70-74     ไดระดับ B 
    คะแนนระหวาง    65-69     ไดระดับ C+ 
    คะแนนระหวาง    60-64     ไดระดับ  C 
    คะแนนระหวาง    55-59     ไดระดับ D+ 
    คะแนนระหวาง    50-54     ไดระดับ  D 
    คะแนนระหวาง    0-49     ไดระดับ  F 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1  

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการสรรหา  และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

  เนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายของการสรรหาทรัพยากรมนุษย 

2. ความหมายของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

3. ความสําคัญของการสรรหา  และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเขาทํางาน 

4. ความสัมพันธระหวางผูสมัครงานและองคการ 

5. การจัดบุคลลากรเปนเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ 

6. การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเปนภารกิจสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการสรรหาทรัพยากรมนุษย ความหมายของการ

คัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

2. นักศึกษาไดทราบถึงความสําคัญของการสรรหา  และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเขา

ทํางาน   

3. นักศึกษาเขาใจภาพรวมของความสัมพันธระหวางผูสมัครงานและองคการในการสรรหา

และคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเขามาในองคการ 

4. นักศึกษาสามารถเขาใจบทบาทของการการจัดบุคลลากรเปนเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององคการ 

5. นักศึกษาสามารถบอกถึงการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเปนภารกิจสําคัญของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย  ตลอดจนปญหาท่ีเก่ียวกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร

มนุษย 
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 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายประกอบการสอน  พรอมตอบขอซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 

3. ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน 

4. นํางานท่ีมอบหมายใหคนควางานเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 

5.  การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 

 

  สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. กรณีศึกษา 

5. วีดีทัศน 

    

  การวัดและการประเมินผล 
1. การเขาชั้นเรียน   

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทาย  

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

5. การจัดทํารายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน 

6. การแสดงบทบาทสมมติ 
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บทที่  1 

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  

   การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  เปนกระบวนการข้ันตอนหนึ่งของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีจะใหไดมาเพ่ือทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางาน  การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยจึงเปนหนาท่ี
หลักท่ีสําคัญของฝายทรัพยากรมนุษย  ท่ีทําหนาท่ีประสานงานและใหความชวยเหลือกับผูบริหารองคการ
อยางใกลชิดในระดับสายหลัก 

   โดยท่ัวไปหนาท่ีของฝายทรัพยากรมนุษยจะเก่ียวของกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย  จะมีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกันดังนี้ 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2. การสรรหาบุคลากรเขามาทํางานในองคการ  
3. การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย   
4. การบรรจุพนักงานเขาทํางาน   
5. การประเมินการปฏิบัติพนักงาน 

6. การโยกยาย เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง 
7. การฝกอบรมและพัฒนา 

   ความไดเปรียบขององคการท่ีมีชื่อเสียงในตลาดแรงงาน  มักมาจากการดึงดูดความสนใจใหกับ
ผูสมัครท่ีจะเขากรอกใบสมัครทํางาน  การท่ีองคการมีฝายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู
ความชํานาญในการทํางานยอมมีความไดเปรียบมากกวาองคการอ่ืน  การท่ีองคการมีพนักงานมาสมัคร
งานอยางตอเนื่องมีขอมูลเก่ียวกับชนิดและจํานวนบุคลากร ยิ่งมีผูสมัครมากเทาไหรองคการก็มีโอกาสท่ีจะ
ไดคัดเลือกเขามาทํางานโดยการกลั่นกรองผูสมัครจากแหลงตางๆ  ไดมากเทานั้น  โอกาสท่ีจะไดคนท่ีมี
ความสามารถก็จะมีมากเชนกัน   

   เม่ือเปนเชนนี้จึงเปนหนาท่ีขององคการท่ีรับผิดชอบตองานดานการสรรหาและคัดเลือกไดศึกษา
และทําความเขาใจกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยวามีความสําคัญและรับผิดชอบอยางไรบาง 
เพ่ือท่ีจะไดเตรียมความพรอมในงานดานการสรรหาทรัพยากรมนุษยในการสรรหาบุคลากรจากแหลงตางๆ  
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

   การสรรหาบุคลากร  เปนกระบวนการข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
หรือการจัดหาบุคคล  เพ่ือใหไดมาซึ่งบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมเขามาทํางานในองคการ  
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เปนหนาท่ีท่ีสําคัญหนาท่ีหนึ่งขอฝายบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีตองประสานงานอยางใกลชิดกับผูบิหาร
ระดับสูงของหนวยงานหลัก 

   ผูบริหารองคการและผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย  หรือผูจัดการฝายบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการสรร
หาและบรรจุบุคลากรเขาทํางาน  จึงมีบทบาทท่ีสําคัญและจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจลักษณะ
ขององคการและคุณลักษณะของบุคคลเปนอยางดี  เพ่ือจะไดปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหการสรรหาและบรรจุบุคลากรเขาทํางานตรงกับหลักพ้ืนฐานท่ีวา ”จดัหาบุคคลใหเหมาะสมกับงาน” 

ความหมายของการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
   การสรรหาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการในการแสวงหาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ 
ทักษะ ความถนัด ประสบการณในการทํางาน ท่ีเหมาะสมเขามารวมงานกับองคการ  โดยการสรรหา
สามารถสรรหาไดจากแหลงภายในองคการ หรือ ภายนอกองคการ   ท้ังนี้  ข้ึนอยูกวาองคการจะมี
นโยบายการสรรหาบุคลากรแตละตําแหนงจากท่ีใด 

   การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  คือ  กระบวนการและข้ันตอนท่ีตอจากการสรรหาทรัพยากร
มนุษยเขามาทํางานในองคการ  โดยการสรรหาจะสิ้นสุดกระบวนการเม่ือมีผูสมัครมาสมัครงานกับองคการ 
ภายในชวงเวลาท่ีไดมีการประกาศรับสมัคร การคัดเลือกทรัพยากรมนุษยจะดําเนินการคัดเลือกต้ังแตใบ
สมัครงานของผูสมัคร เพ่ือใหตรงตามเกณฑท่ีหนวยงานภายในองคการรองขอมา  แลวมาสูข้ันตอนการ
ทดสอบ การสอบสัมภาษณ  เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ความถนัด ประสบการณ  และ
ความรับผิดชอบตองานและตําแหนงงานท่ีเปดรับสมัคร 

   การบรรจุพนักงาน  เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  
เปนข้ันตอนสุดทายหลังจากท่ีองคการไดปอนพนักงานเขาสูฝายหรือแผนกตางๆ  ขององคการ  ฝาย
ทรัพยากรมนุษยจึงตองทําหนาท่ีในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมนี้   เพ่ือใหทราบ
ความกาวหนาของพนักงานหลังจากท่ีไดทํางานไประยะหนึ่ง  หรือประมาณ สามเดือนเปนอยางตํ่า  โดย
ข้ันตอนนี้จะทําการประเมินการปฏิบัติงานกอนจึงจะทําการบรรจุพนักงานตอไป 

   โดยสรุป  กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยในองคการ  เปนหนาท่ีหนึ่งท่ีอยู
ในงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงแบงความรับผิดชอบในการดําเนินการกันออกไปตามประเภท
ของกิจกรรมท่ีอยูภายในองคการ ในการสรรหาบุคลากรและคัดเลือกคนเขามาทํางานจึงควรปฏิบัติให
สอดคลองกับแผนตามนโยบายและแผนงานขององคการตามท่ีไดวางไว  องคการอาจมีนโยบายในการสรร
หาจากแหลงภายในและภายนอกองคการ  หนาท่ีของฝายสรรหาก็ควรทําความเขาใจและสรางความ
สอดคลองกับนโยบายท่ีไดวางไว   
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ความสําคัญของการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

   จากความหมายของการสรรหาทรัพยากรมนุษยท่ีกลาววา  การสรรหาทรัพยากรมนุษย  
หมายถึง  กระบวนการในการแสวงหาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะ ความถนัด ประสบการณ
ในการทํางาน ท่ีเหมาะสมเขามารวมงานกับองคการ  โดยการสรรหาสามารถสรรหาไดจากแหลงภายใน
องคการ หรือ ภายนอกองคการ   ท้ังนี้  ข้ึนอยูกวาองคการจะมีนโยบายการสรรหาบุคลากรแตละตําแหนง
จากท่ีใด  องคการ  ดังนั้น  ผลลัพธของการสรรหาบุคลากร  คือ  กลุมผูสมัครงาน  ซ่ึงจะไดรับการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษยและบรรจุในตําแหนงท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนบุคลากรขององคการตอไป  การสรรหา
บุคลากรถือไดวาเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญมาก  เพราะบุคลากรขององคการจะมีคุณภาพเชนไรก็
ข้ึนอยูกับผูสมัครงานโดยสวนใหญมีคุณภาพเชนไรนั่นเอง  นอกจากนั้นในสภาวการณท่ีตองการดาน
กําลังคนมีเพ่ิมข้ึนจนทําใหเกิดภาวการณขาดแคลนบุคลากรทุกระดับ  และทําใหองคการตางๆ  ท้ังใน
ภาครัฐและเอกชน  ตองแขงขันชวงชิงบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาทํางานกับตน  การสรรหาบุคลากรก็ยิ่งมี
ความสําคัญมากข้ึน  การสรรหาบุคลากรโดยแทจริงแลว  มิไดเปนเพียงกระบวนการท่ีฝายองคการเปนผู
เลือกผูสมัครงานแตเพียงฝายเดียว  หากแตเปนกระบวนการท่ีท้ังสองฝายตางเปนผูเลือกซ่ึงกันและกัน  
ดังนั้น  องคการจะสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไดดีเพียงไร  ก็ข้ึนอยูกับวาองคการมีความเขาใจ
และความสามารถตอบสนองตอความคาดหวังและความตองการของบุคคลไดดีเพียงไรเชนกัน  ดังนั้น  
การสรรหาบุคลากรจะตองกระทําอยางเปนระบบและมีลักษณะเก่ียวของสัมพันธกันระหวาง  องคการและ
ผูสมัครงาน 

   ความสําคัญของการสรรหาตอองคการและผูสมัครงาน ดังท่ีกลาวมาแลว  จะเห็นไดวาหาก
ดําเนินการสรรหาไดเหมาะสมจะสงผลดีตอองคการ  บุคลากร  และผูมีหนาท่ีในการรับคนเขาทํางาน  จึง
ควรศึกษาลักษณะขององคการ  และความตองการของผูสมัครงาน  เพ่ือใหไดผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานมากท่ีสุด  สวนการคัดเลือกจะเปนวิธีการท่ีไดมาจากการนําใบสมัครของผูสมัครมาทําการ
คัดเลือกเพ่ือหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคลองกับท่ีองคการตองการ 

รูปแบบของการสรรหาทรัพยากรมนุษย 

   การบริหารทรัพยากรมนุษยในอดีตตางกับปจจุบัน  ท้ังนี้  การสรรหาบุคลากรในอดีต จะสรรหา
บุคลากรโดยพิจารณาผูสมัครงานจากทัศนคติ  คุณสมบัติ ความเหมาะสมก็ถือวาผานการเปนพนักงานของ
องคการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

   ปจจุบันการสรรหาบุคลากรเปลี่ยนไปจากในอดีตอยางสิ้นเชิง  เพราะไมเพียงแตพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ทัศนคติ ความรูความสามารถของผูสมัคร  แตยังมีการทดสอบในเรื่องความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคการ  โดยเริ่มเก็บขอมูลต้ังแตเริ่มแรกของกระบวนการสรรหา เชน การเขียนใบสมัคร  การ
นั่งรอสัมภาษณ  และการเขารวมกิจกรรมกับองคการ  เปนตน  ในการเขียนใบสมัครก็จะจับเวลาการ
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เตรียมตัวในการกรอกใบสมัคร  สวนการนั่งรอสัมภาษณจะดูบุคลิกของผูสมัครในการนั่งรอวามีบุคลิกท่ี
เหมาะสมมากนอยเพียงใด  ท้ังหมดนี้เปนรายละเอียดขององคการท่ีจะเก็บรวบรวมผูสมัคร 

   วัฒนธรรมองคการ  เริ่มเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมขององคการมากข้ึน  การใหผูสมัครมี
สวนรวมในกิจกรรมขององคการ  เปนการทดสอบและสังเกตพฤติกรรมของผูสมัครท่ีแสดงออกมาในชวงท่ี
ทํากิจกรรม  ทําใหเห็นพฤติกรรมของผูสมัครบางรายท่ีแสดงออกมาในรูปของตัวตนท่ีชัดเจน  ทําใหมี
โอกาสท่ีคัดเลือกพนักงานไดอีกดวย 

   นอกเหนือจากท่ีกลาวมาเบื้องตน  องคการหลายแหงยังใชเทคนิคการสัมภาษณดวยเครื่องมือท่ี
แสดงถึงขีดความสามารถหลัก (Competency) มาชวยในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  เปนการสราง
ความม่ันใจในระดับหนึ่งวา  องคการจะไดผูสมัครงานท่ีมีความพรอม นําประสบการณและความสามารถท่ี
มีอยูกาวหนาไปกับองคการตอไปในอนาคต    

แสดงเปรียบเทียบการสรรหาบุคลากรในอดีต กับปจจุบัน 

 

รูปภาพท่ี 1  ภาพแสดงการเปรียบเทียบการสรรหาบุคลากรในอดีต กับปจจบุนั 

ท่ีมา  (รุงตะวัน  บูรณพนากานต, 2556, หนา 6) 

ความสัมพันธระหวางผูสมัครงานและองคการ 
   ผูบริหารองคการและผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย  หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการสรรหาบุคลากร 
เขามาทํางานจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู  และเขาใจลักษณะของบุคคลท่ีตองการใหมาสมัครงานไดเปน

การสรรหาบุคลากร 

อดีต 
คุณสมบัติครบถวน 

ทดสอบทัศนคติ 

 

ผานงาน 

การสรรหาบุคลากร 

ปจจุบัน 

คุณสมบัติครบถวน 

ทดสอบทัศนคต ิ

มีสวนรวมวัฒนธรรม
องคการ 

ผานงาน 
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อยางดี  และเขาใจถึงผูสมัครงานกอนวา  มีความคาดหวัง  ความตองการ  และการตัดสินใจอยางไรในการ
เลือกสมัครและทํางานกับองคการหนึ่งๆ  จากนั้นจะกลาวถึงดานขององคการตอไป 

   มุมมองของผูสมัครงานท่ีมีตออาชีพและองคการท่ีตนเองตองการ 

   จากการวิจัยไดพบวา  บุคคลท่ีมีอาชีพแตกตางกันจะมีลักษณะของบุคลภาพท่ีแตกตางกัน
ออกไปดวย  ซ่ึงบุคิกภาพของบุคคลท่ีมีลักษณะแตกตางกันมักจะเลือกประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับ
บุคลิกภาพของตนเอง  นอกจากลักษณะของบุคลิกภาพแลวยังมีปจจัยท่ีเก่ียวของอีกหลายประการ ในการ
เลือกอาชีพ และเลือกองคการท่ีตนเองสนใจ  

   ปจจัยท่ีทําใหผูสมัครงานปฏิเสธการทํางานกับองคการท่ีตกลงรับเขาทํางานแลว  แตผูสมัครงาน
เลือกท่ีจะไปรวมงานกับบริษัทอ่ืน มาจากสาเหตุหลักดังนี้ 

1. คาตอบแทนหรือเงินเดือน  ปจจัยแรกท่ีผูสมัครงานหลายคนนํามาพิจารณา  คือ  
คาตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีจะไดรับจากการทํางานใหแกองคการ  องคการท่ีสามารถเสนอคาตอบแทน
หรือเงินเดือนท่ีสูง  ยอมสามารถดึงดูดผูสมัครงานท่ีมีความรูความสามารถไดดีกวาองคการท่ีเสนอ
คาตอบแทนตํ่า  อยางไรก็ตาม  คาตอบแทนหรือเงินเดือนมิใชสิ่งท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจของ
ผูสมัครงานทุกคน 

2. ผลตอบแทนทางจิตใจ  ไดแก  สิ่งท่ีสรางความสุข  ความพึงพอใจ  หรือคุณคาทางจิตใจ
ใหแกผูสมัครงาน  อาทิ  ลักษณะงานท่ีทาทาย  งานท่ีทําใหตนเองรูสึกมีคุณคาหรือความสําคัญ  เปนตน 

3. ภาพลักษณขององคการ  หมายถึง  ความรูสึกของสาธารณชนท่ีมีตอองคการในเชิงบวก
หรือลบ  องคการท่ีไดรับจากสาธารณชนวาเปนองคการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมหรือมีภาพลักษณท่ีดี  
ยอมจะทําใหพนักงานท่ีทํางานในองคการแหงนั้นเกิดความรูสึกภาคภูมิใจไปดวย  แตถาองคการมี
ภาพลักษณท่ีไมดีก็ยอมสงผลกระทบในทางลบตอการทํางานไดเชนกัน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณขององคการ ไดแก  

(1) การนําวิชาการใหม  ๆ  และเทคโนโลยีทันสมัยเขาตลาด 
(2) การผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ 
(3) การมีสวนสําคัญตออนาคตของประเทศและความกาวหนา 
(4) การมีการจัดการท่ีทันสมัย 
(5) การมีความสามารถท่ีจะดึงดูดพัฒนารักษาบุคคลท่ีมีความสามารถ 
(6) การทําวิจัยและการพัฒนาท่ีสําคัญตอประเทศ 
(7) ควรคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ 
(8) การเปดเผยและซื่อสัตย 
(9) การปฏิบัติอยางยุติธรรมตอคูแขง 
(10) การรักษาจริยธรรมอยางสูงในการดําเนินธุรกิจ 
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4.  ลักษณะการปกครองบังคับบัญชา  หรือการบริหารงานขององคการ  องคการแตละแหง
ยอมมีวัฒนธรรมและลักษณะการปกครองบังคับบัญชาแตกตางกัน  บางแหงอาจมีลักษณะการปกครอง
แบบเผด็จการหรือรวมศูนยอํานาจ  แตบางแหงก็อาจมีลักษณะประชาธิปไตย  หรือ  เปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยท่ัวไปแลวผูสมัครงานแตละคนยอมมีความชอบหรือความสามารถ
แตกตางกันในการปรับตัวใหเขากับลักษณะการบริหารแตละแบบ ดังนั้น  ผูท่ีชอบแสดงความคิดเห็นหรือมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  ก็อาจไมเลือกองคการท่ีมีการบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจ   

5. คานิยมขององคการ  องคการแตละแหงอาจยึดถือคานิยมหรือปรัชญาการดําเนินงาน
แตกตางกัน  บางองคการอาจเนนการมีความรับผิดชอบตอสัคมมากกวาการแสวงหากําไร  แตบาง
องคการก็อาจมุงเนนแตการแสงหากไรโดยไมสนใจสิ่งอ่ืนใด  การท่ีองคการแตละแหงมีคานิยมท่ีแตกแตง
กันเชนนี้  ยอมทําใหผูสมัครงานแตละคนเกิดความประทับใจแตกตางกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสมัครงาน
ซ่ึงมีลักษณะชอบชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมก็ยอมมีแนวโนมท่ีจะเลือกทํางานกับองคการท่ีมุงสรางสรรค
สังคมมากกวาองคการท่ีมุงแสวงหากําไร 

6. วัฒนธรรมองคการ  ปจจุบันบันวัฒนธรรมองคการเริ่มเขามามีบทบาทตอการทํางานใน
องคการ  การยอมรับนับถือ การทํากิจกรรมรวมกันของพนักงานภายในองคการ ก็มีผลตอการตัดสินใจใน
การทํางานของผูสมัคร เชน  การจัดใหมีการประชุมรวมกันทุกเชาระหวางพนักงานกับหัวหนางาน เพ่ือ
รับทราบขาวสาร  พนักงานบางคนอาจมองวาไมจําเปน ควรจะจัดทําหรือแยกคุยเปนแผนกไปดีกวาการมา
ประชุมรวมกันจํานวนมาก เพราะทําใหเสียเวลาในการทํางาน  หรือควรจัดใหมีการประชุมภายในแผนก
รวมกันจะตรงประเด็นมากกวา เปนตน 
   แมวาปจจัยท้ังหาประการจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจสมัครงาน  หรือเขาทํางานกับองคการ
แหงใดแหงหนึ่ง  แตปจจัยท้ังหาอาจมีความสําคัญไมเทากันตอการตัดสินใจของบุคคลนอกจากนั้น  แมวา
ลักษณะงานหรือลักษณะองคการอาจเปนท่ีนาพึงพอใจของผูสมัครงานแตอาจมีปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการตัดสินใจสมัครบงานหรือเขาทํางานกับองคการหนึ่งๆ  ดังเชนท่ี  เอ็นดิคอตต  (Endicott,  1979,  

p. 123)  ไดพบวาเหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีผูเพ่ิงจะสําเร็จการศึกษาปฏิเสธการเขาทํางานกับบริษัทตางๆ  คือ  
สถานท่ีต้ังของบริษัทและขนาดของชุมชนท่ีบริษัทนั้นๆ  ต้ังอยู  กลาวคือ  อาจอยูไกลจากท่ีพักอาศัยมาก
เกินไป  หรือชุมชนนั้นๆ  มีขนาดเล็กและหางไกลจากความเจริญมากเกินไป 

มุมมองขององคการท่ีมีตอบุคลิกลักษณะของผูสมัครงาน 

   วัตถุประสงคหลักของการสรรหาบุคลากรมิไดเพียงแคสามารถจูงใจใหมีผูสมัครงานกับองคการ
เทานั้น  แตควรจะเปนการท่ีองคการสามารถดึงดูดผูสมัครงานท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงานดวย  กลาวคือ  ผูสมัครงานเหลานี้ควรจะมีท้ังความสามารถในการปฏิบัติงาน  (ability) และ
แรงจูงใจ  (motivation)  ความสามารถในท่ีนี้  หมายถึง  ความรู  ทักษะ  และความสามารถท่ีเหมาะสม
กับขอกําหนดเก่ียวกับงาน  (job  requirements)  สวนแรงจูงใจ  หมายถึง  ลักษณะบุคลิกภาพ  ความ
สนใจ  และความปรารถนาของบุคคลท่ีสอดคลองกับลักษณะของงาน  (job  characteristics)  เชน  
ความทาทายของงาน  ความรับผิดชอบ  เปนตน  แรงจูงใจของบุคคลจะเห็นไดจากการทุมเทพลังกายและ
ใจใหแกการทํางานอยางเต็มท่ี  แมวาบุคคลหนึ่งๆ  อาจจะมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน  แตขาด
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แรงจูงใจและก็ไมสามารถจะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีได    บุคคลท่ีมีแรงจูงใจแตขาดความสามารถก็อาจทํา
ใหเกิดผลเสียตอองคการไดเชนกัน 

 

   

รูปภาพท่ี 2  ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของผูสมัครงานกับขอกําหนดเก่ียวกับงานและลักษณะงาน   

ดดัแปลงจาก  (ซูชัย  สมิทธิไกรม,2547,  หนา 113) 

  ดังนั้น  การสรรหาบุคลากรขององคการตางๆ  จึงมักจะมุงคนหาและดึงดูดผูท่ีมีความสามารถและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ  ดังตอไปนี้ 

1. ภูมิหลังทางการศึกษา  องคการบางแหงไดใหความสําคัญแกปจจัยขอนี้โดยการจัดแบง
ระดับความนาเชื่อถือของสถาบันการศึกษา  และใหคะแนนแกผูสมัครงานตามระดับความนาเชื่อถือท่ี
กําหนดไวมีผลตอการตัดสินใจรับสมัครพนักงาน ในท่ีนี้ไดแก  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาท่ีเรียน  คา
ลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย  (GPA)  ท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีเรียน  เปนตน   

2. ประสบการณการทํางาน หรือประสบการณระหวางศึกษาอยู   ไดแก  การมีสวนรวม
กิจกรรมชมรม  สโมสรนักศึกษา  องคการนักศึกษา   เปนตน  ผูสมัครงานท่ีมีประสบการณการทํางาน  
ระหวางท่ีศึกษา หรือ มีหนาท่ีรับผิดชอบตําแหนงตางๆ ท่ีอยูในกิจกรรม  ยิ่งทําใหผูสมัครไดเปรียบผูสมัคร

ขอกําหนด
เก่ียวกับงาน 

 

ผูสมัครงาน 

ความรู 
ทักษะ 

ความสามารถ 

บุคลิก 

ความสนใจ 

ความปรารถนา 

 
งาน 

ลักษณะของงาน 

ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

แรงจูงในการ
ปฏิบัติงาน 
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คูแขงขันคนอ่ืนท่ีไมมีประสบการณในการทํางานเลย     ท่ีเปนเชนนี้เพร ระหวางผูสมัครงานท่ีเพ่ิงสําเร็จ
การศึกษา  ผูท่ีเคยรวมกิจกรรมนอกหลักสูตร  อาจไดรับความนิยมชมชอบมากกวาผูสมัครงานท่ีขาด
ประสบการณดังกลาว 

3. ลักษณะบุคลิกภาพของผูสมัครงาน  ในท่ีนี้หมายถึง  แรงจูงใจ ความมุงม่ัน  ความสนใจ  
ทัศนคติ  คานิยม  หรือลักษณะทางจิตวิทยาอ่ืนๆ  โดยองคการท่ีรับสมัคร  จะเปนผูประเมินวาผูสมัครงาน
แตละคนมีลักษณะบุคลิกภาพท่ีแตกตางกันอยางไร  และมีความเหมาะสมตองานและองคกรหรือไม  ซ่ึง
สามารถทําไดโดยอาศัยวิธี  การสัมภาษณ  หรือการทดสอบบุคลิกภาพ  เปนตน 

   นอกเหนือจากปจจัยสามประการท่ีกลาวมาขางตนแลว  ยังมีปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีองคการนํามาใชใน
การพิจารณาเพ่ือคนหาผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด  ซ่ึงในท่ีนี้ไดพบวาเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด
ขององคการตางๆ  ในการปฏิเสธการรับสมัครผูท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาอันเนื่องจากการมีบุคลิกภาพท่ีไม
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  เชน  การขาดความกระตือรือรน  การจูงใจในการทํางาน  วุฒิภาวะ  ภาวะ
ผูนําของผูสมัครท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการทํางาน  เปนตน  และรองลงมาเปนทักษะ  ขาด
ความสามารถ  มีผลการเรียนต่ําเกินไป  และขาดเปาหมายในชีวิตซ่ึงจะเห็นไดวา  โดยเหตุผลสวนใหญจะ
เก่ียวของกับบุคลิกสวนบุคคลมากกวาภูมิหลังทางการศึกษาและประสบการณของการทํางานของผูสมัคร
งาน 

การจัดการบุคลากรเปนเคร่ืองมือสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ  

   การจัดการบุคลากรหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย  คือ  กระบวนการเก่ียวกับการสรรหาการ
คัดเลือก  การพัฒนา  การจูงใจ  การรักษา  และการยุติการจางบุคลากรขององคการ  จุดมุงหมายสําคัญ
ของการจัดการบุคลากรคือ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคการ 

   วัตถุประสงคของการจัดการบุคลากร 

   การจัดการบุคลากรจะสามารถบรรจุถึงจุดมุงหมายท่ีกลาวขางตนได  ก็โดยการกระทําตาม
วัตถุประสงคสําคัญ  4  ประการ  ดังตอไปนี้  คือ 

1. วัตถุประสงคท่ีมีตอสังคม  องคการจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางมีจริยธรรม  อาทิ  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  เปนตน 

2. วัตถุประสงคท่ีมีตอองคการ  องคการจะตองตระหนักวาการจัดการบุคลากรเปนสิ่งท่ีชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพขององคการใหสามารถดําเนินการและบรรลุเปาหมายได 

3. .วัตถุประสงคท่ีมีตอภาระหนาท่ี  ฝายทรัพยากรมนุษยจะตองปฏิบัติภารกิจของตนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการขององคการ  ซ่ึงมุงหวังใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงคท่ีมีตอบุคลากร  หมายถึง  การชวยเหลือใหบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมาย
สวนตัว  ตราบใดท่ีเปาหมายนี้มีสวนเก้ือหนุนการดําเนินงานขององคการ  ท้ังนี้เพ่ือเปนการจูงใจและรักษา
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บุคลากรท่ีมีคุณภาพใหคงอยูกับองคการตอไป  มิฉะนั้นแลว  บุคลากรอาจเกิดความไมพึงพอใจในการ
ทํางาน  และลาออกจากงานไปในท่ีสุด 

   ภารกิจของการจัดการบุคลากร 

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  (Recruitment  and  selection)  เปนภารกิจท่ี
สําคัญประการแรกของการจัดการบุคลากร  คือ  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม
กับตําแหนงงานและองคการ 

2. การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร  (Training & Development)  เปนการดําเนิน
กิจกรรมขององคการอยางเปนระบบ  มีหนาท่ีคอยสนับสนุนสงเสริม และใหความรู ดานทักษะ 
ความสามารถในการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมใหแกพนักงานภายในองคการ  ใหเติบโตกาวหนาในสาย
อาชีพของตนเอง  สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยสําหรับวิธีการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสามารถทําไดในหลายหลายวิธี  ไดแก  การปฐมนิเทศบุคลากร  การ
ฝกอบรมและพัฒนาบคุลากร  การวางแผนและการพัฒนาอาชีพ  เปนตน  

3. กาสรางแรงจูงใจใหบุคลากร  (Motivation)  คือ  การกระตุนและการจูงใจบุคลากรมีความ
กระตือรือรน  ทุมเทกําลังกาย  กําลังใจใหแกการทํางานเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากตอความสําเร็จของ
องคการกลยุทธการจูงใจบุคลากรสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การบริหารคาตอบแทน และ
สวัสดิการ  สิทธิประโยชนและบริการอ่ืนๆ  การใหรางวัลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน  และการ
ประเมินการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  เปนตน 

4. การบํารุงรักษาบุคลากร  (Maintenance)  คือ  การดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ 
เพ่ือทําใหบคุลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน  โดยมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน  การ
สงเสริมสุขภาพของบุคลากร  การจัดหองพักผอน  สถานพยาบาล  สถานรับเลี้ยงเด็ก  และการจัดระบบ
การติดตอสารภายในองคการท่ีดี 

5. การยุติการจางงาน  (Termination)  คือ  การยุติความสัมพันธระหวางองคการกับพนัง
งาน  เนื่องจากสาเหตุตางๆ  เชน  การเกษียณอายุ  การลาออก  หรือการเลิกสัญญาจางงานเปนตน  
ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองมีวีการท่ีเหมาะสมในการยุติการจางงาน  โดยท่ัวไปวิธีการท่ีใชมักไดแก  การ
ใหคําปรึกษาเม่ือเกษียณ  การสัมภาษณกอนออกจากงาน  การจัดหางานใหม 

แนวคิดใหมเกี่ยวกับการจัดการบุคลากร 

   การสรรหาบุคลากรเขามาทํางาน  โดยเฉพาะผูสมัครงานท่ีมีความรู   ความสามารถ 
ประสบการณ  จะชวยสงเสริมใหองคการประสบความสําเร็จ และกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สงผลให
องคการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งข้ึน  ควรเริ่มจากแนวคิดตางๆ  ดังนี้  

1. การเนนคุณคาของบุคลากร  หรือทรัพยากรมนุษย  (Human  resource  approach)  

ผูบริหารองคการจะตองมีความเชื่อวาบุคลากรขององคการคือทรัพยากรอันมีคาท่ีจะตองรักษาสนับสนุน  



12 
 
สงเสริมและพัฒนาใหเปนผูชวยผลักดันองคการไปสูเปาหมาย  องคการจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและความตองการของบุคลากร  ไมปฏิบัติตอบุคลากรเฉกเชนวัตถุ 

2. เนนการมีสวนรวมของฝายบริหาร  (Management  approach)  องคการจะตองยึดถือวา  
การจัดการบุคลากรเปนภาระหนาท่ีของหัวหนางานและผูบริหารทุกคนมิใชงานของฝายทรัพยากรมนุษย
แตฝายเดียว  แตจะตองเปนภาระรวมของท้ังฝายบริหารและฝายทรัพยากรมนุษย 

3. เนนการทํางานชิงรุก  (Proactive  approach)  การจัดการบุคลากรจะตองมีวิสัยทัศน  
สามารถคาดการณปญหาไดลวงหนากอนท่ีจะเกิดข้ึนจริง  ไมปลอยใหปญหาเกิดข้ึนกอนแลวจึงแกไข 

4. เนนแนวคิดแบบระบบ  (System  approach)  ผูบริหารองคการจะตองตระหนักวาการ
จัดการบุคลากรเปนสวนหนึ่งของระบบใหญ  (องคการ)  และมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับระบบอ่ืนๆ  
ขององคกา  รวมท้ังไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายนอกดวย  ดังนั้น  จึงไมอาจจะดําเนินการไปโดย
ไมคํานึงถึงปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ 

 
รูปภาพท่ี 3   บทบาทของฝายทรัพยากรมนุษย 
ท่ีมา  (ชูชัย  สมิทธิไกร, 2547, หนา 8) 

การสรรหาบุคลากรไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารจัดการจากเดิมมาเปนการสรรหา
บุคลากรเชิงรุก ผิดกับในอดีตท่ีงานสรรหาบุคลากรเปนงานธุรการนั่งอยูกับท่ีก็จะมีคนมาสมัคร  แนวคิดนี้
ไดเปลี่ยนไป  องคการเริ่มมีการปรับตัวในเรื่องการสรรหาผูสมัครมากข้ึน  มีการจัดทําแผนกลยุทธหรือ
เทคนิคการสรรหาบุคลากร  โดยเพ่ิมกระบวนการในข้ันตอนของการสรรหามีการเจาะลึกลงไปแตละ
ข้ันตอน  เพ่ือใหผูสมัครงานเกิดความพอใจในงานกอน  ปจจุบันผูสมัครงานสวนใหญหันมาใสใจเรื่อง
คุณภาพชีวิตมากข้ึน  หลายองคการมีการปรับตัวในเรื่องสวัสดิการเนื่องจากบุคลากรท่ีมาสมัครงงานสวน
ใหญมาจากหลายแหง จึงไดจัดเตรียมสวัสดิการใหแกพนักงานในอนาคต  บางแหงจัดใหมีท่ีพัก  รถรับสง  
ระบบความปลอดภัยในการทํางานตลอด 24 ชั่วโมง  มีประกันชีวิตกลุมให  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เพ่ือ
เปนหลักประกันในอนาคต  ซึ่งเปนตัวดึงดูดความสนใจใหผูสมัครตัดสินใจมากข้ึน 

1. ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร (Administrative expert) คือวิธีการท่ีมุงเนนการออกแบบ
วิธีการทํางานและการจัดการดานทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การนําเทคโนโลยีเขา

ผูเช่ียวชาญ 

ดานบุคลากร 
ผูนํา 

การเปลีย่นแปลง 

ผูเช่ียวชาญ 

ดานบริหาร 
หุนสวนเชิงกลยุทธ 

มุงเนนกลยุทธ 
มุงเนน 

การทํางานปกต ิ

เนนกระบวนการ 

เนนคน 
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มาชวยในการใหบริการ รวมท้ังการคนคิดวิธีการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดคาใชจายของ
องคการ  ดวยการจัดใหมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพียงพอรองรับกับการทํางานท่ีมีการแขงขันกันสูงข้ึน  

2. ผูเชี่ยวชาญดานบุคลากร (Employee champion) คือ บทบาทท่ีเนนการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในแตละวัน ซ่ึงเก่ียวกับความตองการของพนักงานแตละคน รวมท้ังการสรางความรูสึกผูกพันตอ
องคการของพนักงาน และทําใหพนักงานมีแรงจูงใจทุมเทใหแกการทํางานอยางเต็มท่ี นอกจากนั้นยังทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนของพนักงานในการพูดคุยกับผูบริหารขององคการ และนําขอเสนอแนะตางๆ ของ
พนักงานเสนอตอผูบริหาร 

3. หุนสวนเชิงกลยุทธ  (Strategic partner) คือ บทบาทท่ีเนนการกําหนดกลยุทธและ
แนวทางปฏิบัติงานของฝายทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ รวมวางแผนกลยุทธของ
องคการ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการดําเนินงานตามกลยุทธ 

4. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) คือ บทบาทดานการบริหารความเปลี่ยนแปลงโดย
รวมรับผิดชอบในการทําใหองคการมีสมรรถนะท่ีดีข้ึน ไมวาจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
หรือการสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงพนักงานใหยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความกลาใหเปนความต่ืนเตนท่ีบรรลุเปาหมายท่ีดีกวา ฝายทรัพยากรมนุษยจะเปน
ผูนํากรอบความคิดในการเปลี่ยนแปลง ประสานงาน และชี้แนะหรือใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุเปาหมาย 

   การบริหารทรัพยากรมนุษยในตางประเทศ  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสวนใหญ ยังคงมุงเนน
บทบาทการเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและผูเชี่ยวชาญดานบุคลากร ซ่ึงเปนบทบาทในดานการ
ปฏิบัติการและมีลักษณะเปนงานธุรการประจําวัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ   นักบริหารงานทรัพยากรมนุษยขององคการตางๆ
ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนโดยสวนใหญคิดวาตนเองมีความถนัดและความพรอมในบทบาทการเปน
ผูเชี่ยวชาญบุคลากรและผู เชี่ยวชาญและความพรอมในบทบาทเปนผู เชี่ยวชาญดานบุคลากรและ
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารมากกวาบทบาทการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และหุนสวนเชิงกลยุทธและรับรู
วาตนเองยังขาดความพรอมท่ีจะทําหนาท่ีจะทําหนาท่ีในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และหุนสวนเชิงกล
ยุทธ ในขณะท่ีผูบริหารระดับสูงขององคการมีความคาดหวังวานักบริหารงานทรัพยากรมนุษยควรเนน
บทบาทการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนอันดับแรก รองลงมาคือบทบาทเนนผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
และผูเชี่ยวชาญดานบุคคล 

   การจัดโครงสรางองคการสําหรับการจัดการบุคลากร 

   เพ่ือความชัดเจนทางดานแผนและนโยบายสําหรับการจัดโครงสรางองคการในการจัดการ
บุคลากร  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีรูปแบบโครงสรางสําหรับงานทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึง
การจัดทําโครงสรางแตละแหงจะข้ึนอยูกับขนาดขององคการ  องคการท่ีมีขนาดใหญภารกิจในการ
ปฏิบัติงานมีมาก  การจัดโครงสรางก็จะแบงแยกหนาท่ีกันออกไปชัดเจน  ในขณะท่ีองคการท่ีมีขนาดเล็ก
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อาจจะมีการควบรวมฝายหรือแผนกท่ีมีความเก่ียวของกัน  หรืออาจจะใหบุคลากรมีสวนรับผิดชอบงาน
รวมกัน  ท้ังนี้  ข้ึนอยูกับภารกิจหนาท่ีของหนวยงานท่ีจําเปนจะตองมีหนวยงานนี้ไว  

    สวนใหญการจัดโครงสรางการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ อาจเรียกวา “สํานัก” หรือ 
“ฝาย” หรือ“สวนงาน” หรือชื่ออ่ืน มีท้ังหนวยการบริหารทรัพยากรมนุษยกลางและหนวยยอยในพ้ืนท่ี 
และอาจจําแนกกิจกรรมไมเหมือนกัน แตโดยท่ัวไปฝายบริหารทรัพยากรมนุษยมักจะแบงออกเปน 4 

แผนก ไดแก แผนกการจางงาน (employment) แผนกฝกอบรมและพัฒนา (training and 

development) แผนกคาตอบแทนและผลประโยชนเก้ือกูล  (compensation and benefit) และแผนก
พนักงานสัมพันธ (employee relations) ท้ังนี้อาจข้ึนอยูกับขนาดขององคการนั่นเอง  

รูปแบบการจัดโครงสรางองคการการบริหารทรัพยากรมนุษยตามขนาดขององคการ 

 

รูปภาพท่ี 4 โครงสรางท่ัวไปของฝายบรหิารทรัพยากรมนุษย  

ดดัแปลงจาก  (วิทยา  ตันติเสวี , 2558, หนา 179) 

   ในภาพท่ี 4 ฝายบริหารทรัพยากรมนษุยประกอบดวย (1) แผนกการสรรหาและการวาจางบรรจุ   
(2) แผนกประเมินการปฏิบัติงาน  (3)  แผนกฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (4) แผนกบริหาร
คาตอบแทน(5)  แผนกสวัสดิการและผลประโยชน  (6) แผนกพนักงานสัมพันธหรือแรงงานสัมพันธ ท้ัง 6 

แผนกท่ีกลาวนี้จะมีหนาท่ีเฉพาะ ดังนี้ 

 

ฝายบริหารทรพัยากรมนษุย 

แผนกสรรหาและวาจางบรรจ ุ

แผนกพนักงานสัมพันธ 

แผนกฝกอบรมและพัฒนา 

แผนกบริหารคาตอบแทน 

แผนกสวัสดิการและผลประโยชน 

แผนกสุขภาพและความปลอดภัย 

แผนกคัดเลือก และสัมภาษณ 

แผนกประเมนิการปฏิบัตงิาน 
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1. แผนกการสรรหาและการวาจางบรรจุ   จะทําหนาท่ี 

1.1. ในการสรรหาผูสมัครจากภายในและภายนอกองคการ  
1.2. วิธีการสรรหาจากภายนอกโดยประกาศโฆษณารับสมัครงาน 

1.3.  เม่ือมีผูมาสมัครงานแลวก็คัดคนท่ีมีคุณสมบัติไมถึงเกณฑข้ันตํ่าออก  นําไปสู
กระบวนการคัดเลือก และสัมภาษณเพ่ือหาผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม   

1.4. นําไปสูการวาจางงานงานตอไป 

2. แผนกคัดเลือก และสอบสัมภาษณ  สามารถทําไดดังข้ันตอนตอไปนี้ 
2.1. ทําการคัดเลือกใบสมัครของผูสมัครงาน   เพ่ือคัดเลือกหาผูมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม

ตรงกับตําแหนงท่ีตองการ   
2.2. ข้ันการทดสอบ ดวยขอสอบท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน อาจเปนการสอบขอเขียน 

หรือขอสอบทางจิตวิทยา ข้ึนอยูกับตําแหนงงานนั้น บางตําแหนงอาจสัมภาษณอยางเดียวก็พอ 

2.3. ข้ันการสัมภาษณและคัดเลือก   การสัมภาษณงาน เปนหนาท่ีโดยหัวหนางาน  เพ่ือ
ตัดสินใจท่ีจะรับผูสมัครตามท่ีตองการ การสัมภาษณ  เม่ือไดผูสมัครตามท่ีตองการ 

3. นําสงตอไปแผนกสรรหาและการจางงาน เม่ือคัดผูสมัครตามเกณฑท่ีหนวยงานหลักกําหนด 
แลวใหหนวยงานหลักเปนผูสัมภาษณ แผนกการจางงานไมไดตัดสินใจเองเปนผูประสานงาน เม่ือ
หนวยงานหลักเลือกคนไดแลว แผนกการจางงานนํามาจัดทําหลักฐานการจางตอไปและแจงรายชื่อผูผาน
การสัมภาษณ เพ่ือท่ีจะทําสัญญาการจางงานตอไป  

4. แผนกประเมินการปฏิบัติงาน   จะมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
4.1. เม่ือพนักงานเขาสูกระบวนการทดลองของบริษัทไมกวา 4  เดือน 

4.2. ทําการประเมินการปฏิบัติงานพนักงาน  โดยสงแบบแฟมเอกสารของพนักงานใหกับ
หัวหนางาน  พรอมแบบฟอรมเพ่ือทําการประเมินการปฏิบัติงานกอนท่ีจะครบ 4 เดือน โดยท่ัวไปจะ
ประเมินประมาณเดือนท่ีสาม   

4.3. นําแฟมขอมูลเก่ียวกับพนักงานมาตรวจสอบ และแจงใหพนักงาน พรอมทําหนังสือ
แตงต้ัง บรรจุพนักงานตอไป (กรณีท่ีผานการทดลองงาน)  หากไมผานการทดลองงาน  แผนกอาจจะ
ดําเนินการใหพนักงานทําการทดลองงานเพ่ิม  หรือเปลี่ยนงานใหกับพนักงานหากพบวาพนักงานไม
เหมาะสมกับงานนั้น   

5.  แผนกฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานการฝกอบรมอาจเกิดจากการฝกอบรมการทํางานในหนาท่ีหรือพัฒนาตัวบุคคลและกลุม เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพใหกับพนักงานอันจะมีผลทําใหประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมขององคการดีข้ึน ท่ีสําคัญกวานั้น
คือ เจาหนาท่ีแผนกนี้จะเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลงภายใน ซ่ึงชวยใหพนักงานเอาชนะการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีหลายรูปแบบ ท้ังการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการปฏิบัติ เชน การเปลี่ยนจากการเนนการผลิต 
(production focus) ไปเปนการเนนการตลาด (marketing focus) หรือ การเปลี่ยนโครงสรางท่ีเปนผล
มาจากการปลดพนักงาน เปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานใหมเปลี่ยนแปลงการมีสวนเก่ียวของของทีม 
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เปลี่ยนระเบียนวิธีปฏิบัติหรือนโยบาย นอกนั้นยังมีอีกดานหนึ่งท่ีเก่ียวของกับแผนกฝกอบรม คือ การ
พัฒนาอาชีพ (career  development) พนักงานแผนกนี้ตองคอยใหคําปรึกษาพนักงาน ชวยใหพนักงาน
เลือกเปาหมายและบรรลุเปาหมายของอาชีพไดดีข้ึน 

6. แผนกบริหารคาตอบแทน   จะเก่ียวของกับการจายคาจาง ของพนักงานโดยตรง ซ่ึง
พนักงานภายในองคการอาจแบงเปนพนักงานรายวัน  รายเดือน รายสัปดาห  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของ
บริษัท ซ่ึงตองมีการตรวจสอบและวิเคราะหงานต้ังแตวิธีการงายๆ ไปจนถึงซับซอนเม่ือวิเคราะหงานแลว 
จะมีการกําหนดคางานโดยคํานึงถึงปจจัยงานและปจจัยภายนอก เชน เง่ือนไขของตลาดแรงงาน และการ
ขาดแคลนแรงงาน นอกจากนั้น ตองใหเกิดความเปนธรรมภายใน (internal equity) ซ่ึงหมายความวา
การกําหนดคางานเกิดจากมิติตางๆ เชน ทักษะ ความรับผิดชอบ ความพยายาม และการตรวจสอบ ไมใช
ลักษณะสวนตัวของบุคคล  

7. แผนกสวัสดิการและผลประโยชน  ชวงทศวรรษท่ีผานมาไดเปลี่ยนไปมากเพราะมีตนทุน
สูงข้ึน ผูบริหารผลประโยชนเก้ือกูลจึงตองทําใหครบท้ัง 2 เง่ือนไข คือ จัดผลประโยชนเก้ือกูลใหตรงกับ
ความตองการของพนักงาน ขณะเดียวกันก็ตองทําอยางประหยัดและคุมกับคาใชจาย ผูบริหาร
ผลประโยชนเก้ือกูลจึงตองหาวิธีใหม มาใช เชน การประกันสุขาภาพ การทบทวนโครงการสวัสดิการ
คาใชจาย เพ่ือใหอยูในวงเงินท่ีกําหนด งานดานผลประโยชนเก้ือกูลยังใหบริการขอมูลแกพนักงาน เชน 
เวลาท่ีพนักงานเตรียมเกษียณ เลือกสวัสดิการ และตามใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษี หรือ
ชวยจัดเงินเพ่ิมใหแกผูบริหาร 

8. แผนกพนักงานสัมพันธหรือแรงงานสัมพันธ  แผนกพนักงานสัมพันธ  จะมีในกรณีท่ี
หนวยงานนั้นไมมีสหภาพแรงงาน  จึงเรียกวา  “แผนกพนักงานสัมพันธ” สวนแผนกแรงงานสัมพันธ  จะมี
ในกรณีท่ีมีหนวยงานนั้นมีสหภาพแรงงาน  องคการ แผนกพนักงานสัมพันธ พนักงานสัมพันธตางจาก
แรงงานสัมพันธตรงท่ีแรงงานสัมพันธเปนความเก่ียวของกับสภาพแรงงาน เชน วิธีการรองเรียนตองทํา
ตามท่ีสหภาพแรงงานและบริษัทตกลงกัน สวนพนักงานสัมพันธใชในกรณีท่ีองคการไมมีสหภาพแรงงาน 
งานหลักของแผนกพนักงานสัมพันธ ไดแก การสรางความสัมพันธท่ีดีในองคการ เชน การสงเสริมให
พนักงานพูดคุยกับหัวหนาโดยตรง การต้ังตัวแทนพนักงานใหเขาใจกฎระเบียน ทําตามนโยบายและ
ระเบียนวิธีปฏิบัติแผนกพนักงานสัมพันธเปนผูดําเนินการตามข้ันตอนของวินัย นอกจากนั้นอาจทําหนาท่ี
อ่ืน เชนเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ จัดทําตารางแยกประเภท เขียนเอกสารแผนปฏิบัติเพ่ือยื่นยันการไม
กีดกันพนักงาน (affirmative action plan) สวนหนาท่ีอ่ืนๆ ไดแก ความรับผิดชอบดานทัศนศึกษา การ
กีฬา สันทนาการ และการยกยองพนักงาน เพ่ือใหพนักงานและครอบครัวรูสึกเปนสวนหนึ่งขอชุมชน
องคการ 

การสรรหาเปนภารกิจสําคัญของการจัดการบุคลากร 

องคจะกาวหนาและประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  บุคลากรขององคการคือสิ่งท่ีสําคัญและ
จําเปนท่ีท่ีสุด  ท่ีเปนเชนนี้เพราะหนวยงานใดท่ีมีกระบวนการสรรหาบุคลากรวางไวเปนระบบและมีความ
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ยุติธรรม  จะทําใหองคการนั้นเกิดวัฒนธรรมความเปนองคการท่ีดีและมีคุณคาท่ีดีตอตัวองคการเอง  ทําให
มีผูสมัครสนใจอยากจะรวมงานกับองคการแหงนั้น  หากผูสมัครมีความใฝฝนท่ีอยากจะมากรวมงานกับ
องคการ  เขาก็จะพยายามท่ีจะพัฒนาตนเอง และหาขอมูลเก่ียวกับองคการ ความตองการขององคการ
และความคาดหวังขององคการตอตัวผูสมัคร  เพ่ือใหตนเองไดรับการคัดเลือกเขาไปรวมงาน  การสรรหา
จึงถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญของทุกองคการ เนื่องจากเปนภารกิจท่ีทําใหองคการไดรับบุคลากรท่ีจําเปนตอ
การดําเนินงานจากตลาดแรงงาน หากการสรรหาและบรรจุบุคลากรไรประสิทธิภาพ ก็ยอมสงผลให
องคการมีบุคลากรไรคุณภาพตามไปดวย ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานขององคการลมเหลวในท่ีสุด 
นอกจากนั้น การสรรหาและบรรจุบุคลากรยังเปนภารกิจหลักของการจัดการบุคลากรอีกดวย 

   กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสอดคลองกันระหวางองคการและบุคคล 
   จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา หากการสรรบุคลากรไรประสิทธิภาพก็ยอมสงผลเสียตอการ
ดําเนินงานขององคการ ถาเชนนั้นแลว องคการจะตองทําอยางไรเพ่ือใหการสรรหาบุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  องคการจะตองเริ่มตนจากการมีกรอบแนวคิดท่ีถูกตองเก่ียวกับการสรรหา
บุคลากรเสียกอน เพราะภารกิจดังกลาวไมควรเปนสิ่งท่ีกระทําไปโดยไรวิสัยทัศนปราศจากเปาหมาย และ
การวางแผน เชน “เราจะจางพนักงานสักสองคนในวันนี้” ในการสรรหาจะตองกระทําอยางเปน
กระบวนการหรือระบบท่ีประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน และจะตองดําเนินการ
อยางมีทิศทางท่ีเดนชัด เพ่ือมิใหเกิดเหตุการณไดคนท่ีเราจําเปนตองจางก็ไมไดจาง กลับไดคนท่ีเรายังไม
ตองการ หรือไดคนท่ีไมเหมาะสมกับตําแหนงงาน มาทํางานเชนนี้ เปนตน 

   กรอบแนวคิดเก่ียวกับการสรรหาและการบรรจบุุคลากรท่ีสามารถจะชวยใหองคการไดบุคลากร
ตามท่ีตองการ คือ กรอบแนวคิดท่ีเรียกวา “ความสอดคลองกันระหวางองคการ งานและบุคคล” 

ความสอดคลองกันระหวางองคการ  งาน  และบุคลากร 

 

รูปภาพท่ี 5   ภาพแสดงความสอดคลองกันระหวางองคการ งาน และบุคคล 

ดดัแปลงจาก  (ชูชัย สมิทธิไกร, 2547, หนา 12) 

งาน 

องคการ 

บุคลากร 

 มีแรงจูงใจในการทํางาน 

 ปฏิบัติงานไดดี 
 พึงพอใจในงาน 

 ผูกพันตอองคการ 

ผลลัพธท่ีได 
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   กรอบแนวคิดความสอดคลองกันระหวางองคการ งาน และบุคคล ดังแสดงในภาพท่ี 5 มี
ประเด็นสําคัญท่ีควรอธิบายหลายประเด็น คือ 

1. องคการ องคการแตละแหงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ไมวาจะเปนวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย วัฒนธรรมองคการ หรือระเบียนกฎเกณฑตางๆ สิ่งเหลานี้จะกําหนดวาองคการจะตองมี
ตําแหนงงานอะไรบาง จํานวนเทาไร รวมท้ังเปนสิ่งกําหนดดวยวาบุคคลท่ีเขามาปฏิบัติงานในองคการควร
จะมีคานิยม ความเชื่อ หรือทัศนคติเชนไร 

2. งานหรือตําแหนงงาน ตําแหนงงานแตละตําแหนงยอมมีลักษณะงาน และขอกําหนดท่ี
แตกตางกัน ซึ่งจะเปนเครื่องกําหนดวาบุคคลท่ีจะมาปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ จะตองมีคุณสมบัติเชนไร 

3. บุคคล บุคคลแตละคนยอมคุณลักษณะท่ีแตกตาง กัน ท้ัง ในด านความรู  ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหมีความเหมาะสมกับองคการและงานไมเทากัน 

4. ความสอดคลองกันระหวางองคการ งาน และบุคคลจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดกลาวคือ 
บุคคลจะมีแรงจูงใจในการทํางาน มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีความพึงพอใจในการทํางานและเกิดความ
ผูกพันตอองคการในท่ีสุด 

   ดังนั้น กรอบแนวคิดเก่ียวกับความสอดคลองระหวางองคการ งาน บุคคล จึงไมไดเสนอวา
องคการควรสรรหา และการบรรจุบุคคลท่ีมีความสามารถสูงสุดในบรรดาผูสมัครงานแตอยางใด แตเสนอ
วาบุคคลท่ีจะเขามาเปนสมาชิกใหมขององคการควรจะเปนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ เชน คานิยม ทัศนคติ หรือความเชื่อ เปนตน 

 ความเช่ืองโยงการสรรหาและการบรรจุบุคลากรกับแผนกลยุทธขององคการ 

    กรอบแนวคิดเก่ียวกับความสอดคลองระหวางองคการ งาน และบุคคลท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตน เปนแนวคิดท่ีมุงเนนใหผูรับผิดชอบงานดานบุคลากรขององคการตระหนักถึงการมองภาพรวม 
และการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ ดังนั้น จงึมีความสําคัญท่ีจะทําใหการสรรหาและ
การบรรจุบุคลากรมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธขององคการ ซ่ึงเปนแผนระยะยาวท่ีครอบคลุมการ
ประเมินความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และวิธีการ การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง
เหลานั้น (ดูภาพท่ี 1.5 ประกอบ) ตัวอยางเชน บรษัิท XYZ ไดกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจของตนไววา 
จะเปนผูนําดานราคา ซ่ึงหมายความวาสินคาหรือบริการของบริษัทจะตองมีตนทุนท่ีตํ่ากวาคูแขง เพ่ือให
สามารถขายในราคาท่ีตํ่ากวาได เพราะฉะนั้น การจะดําเนินตามกลยุทธนี้ได บริษัทจะตองมีกระบวนการ
ผลิตสินคาหรือใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมคาใชจายเปนอยางดี แตการท่ีบริษัทจะมี
กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไดนั้นจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความชํานาญงาน และมีข้ันตอน
การทํางานไมวับซอนมากเกินไป ดังนั้น การสรรหาและการบรรจุบุคลากรจึงตองตอบสนองตอกลยุทธนี้ 
โดยการพยายามวาจางผูท่ีมีความชํานาญงานเฉพาะดาน รวมทุงมีการฝกอบรมพนักงานเดิมใหมีความ
เชี่ยวชาญข้ึนดวย 
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รูปภาพท่ี 6   ความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธขององคกรรับกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 
ท่ีมา   (ชูชัย  สมิทธิไกร,2547, หนา 14) 

 

   การเชื่องโยงการสรรหาและการบรรจุบุคลากรเขากับแผนกลยุทธขององคการจึงเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญมาก มิฉะนั้นแลวการดําเนินงานขององคการจะไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวได 
 

การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
   การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  เปนการพิจารณาบุคลากรท่ีไดจากกระบวนการสรรหาทรัพยากร
มนุษย  จากแหลงภายในภายนอกองคการ เพ่ือนํามาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมภายใตเกณฑการ
คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีองคการตองการ  ซ่ึงเริ่มตนตั้งแต  การดูลายมือในใบสมัคร  วุฒิการศึกษา  
ความสามารถอ่ืนๆ ประกอบการทําแบบทดสอบข้ึนมาเพ่ือทดสอบตําแหนงบางตําแหนงท่ีจําเปนมีการ
พิจารณาในเรื่องของความรูเพ่ิมเติม  และเขาสูกระบวนการสุดทายของการคัดเลือกดวยการสัมภาษณงาน
โดยผูบังคับบัญชา  หัวหนางานโดยตรงของตําแหนงนั้น  ข้ันตอนการคัดเลือกตรงนี้ฝายทรัพยากรมนุษย
จะสิ้นสุดกระบวนการสุดทายท่ีการสอบคัดเลือกผูสมัครและสัมภาษณข้ันตน  กระบวนการสุดทายในการ
ตกลงจะรับผูสมัครใดเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาโดยตําแหนงเปนผูพิจารณาเอง 

   เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับเลือกผูสมัครงานแลว หนาท่ีตอไปของฝายทรัพยากรมนุษยในการ
อํานวยความสะดวกใหกับฝายตางๆ  ดวยการนัดและคัดเลือกเอกสารใบสมัครเพ่ือหาคนท่ีเหมาะสมมาทํา
ทํางานใหกับองคการตามตําแหนงท่ีฝายตางๆ  ไดมีการรองขอ 

กลยุทธของ
องคการ 

สิ่งท่ีมุงเนน กลยุทธดานทรัพยากร กิจกรรมท่ีตองทํา 

ผูนําดานราคา - ประสิทธิภาพ 
- การควบคุม

คาใชจาย 

- การวางแผนบุคลากรระยะ
ยาว 

- การสรางเสริมทักษะใหแก
พนักงานปจจุบัน 

- มุงเนนใหพนักงานมีความ
เช่ียวชาญในงานเฉพาะดาน 

- การสรรหาและเลื่อน
ตําแหนงจากบุคลากรภายใน
องคการ 

- การฝกอบรมพนักงานท่ี
เช่ียวชาญพิเศษ 

สรางความแตกตาง - ความเติบโต 
- นวัตกรรม 
- การกระจายอํานาจ

การตัดสินใจ 

- การวางแผนบุคลากรระยะ
ยาว 

- วาจางบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะท่ีตองการ 

- ความยึดหยุนและมี
ขอบเขตการทํางานกวาง
ข้ึน 

- การสรางหาจากภายนอก
องคกร 

- วาจางและฝกอบรมเพ่ือใหมี
ทักษะหลายดาน 
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   การบรรจุบุคลากร  เก่ียวของการการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษยในองคการ  และเปน
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดมีการสรรหาบุคลากรเขามาทํางาน ผานการคัดเลือก การทดสอบ และ
การสัมภาษณ จนกระท่ังหัวหนางานไดตกลงรับสมัครและทําสัญญาวาจางใหปฏิบัติงานกับพนักงานใน
ระยะเวลาไมนอยกวาสี่เดือน  โดยจะทําการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นนําเสนอตอหัวหนางานโดยตรงวา
พนักงานผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานหรือไม  เม่ือพนักงานไดปฏิบัติงานเปนท่ีพอใจแลว ฝาย
ทรัพยากรมนุษยขององคการก็จะทําหนังสือแตงต้ัง ปดประกาศในท่ีเปดเผยวาพนักงานไดผานการทดลอง
งานและบรรจุเปนบคุลากรภายในองคการนัน้อยางสมบรูณ 

  การแตงตั้งบุคลากร  เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดอนุมัติใหพนักงานในองคการไดปฏิบัติ
หนาท่ีความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่ง  เพ่ือท่ีจะใหผูท่ีไดรับการบรรจุไดรับสิทธิประโยชนในตําแหนง
หนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบอยูตามระเบียบการปฏิบัติงานขอองคการนั้น  ซ่ึงอาจไดแก เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับหลังจากท่ีมีการแตงตั้ง  ท้ังนี้  ในชวงทดลองงานพนักงานจะ
ยังไมรับสิทธิประโยชนใดๆ ท้ังสิ้น  โดยจะไดรับก็ตอเม่ือไดมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร
แลวนั่นเอง 

   การบรรจุ และการแตงตั้งบุคลากร  จึงเปนสิ่งท่ีควบคูกันสําหรับบุคลากรท่ีเขามารวมงานกับ
องคการ  ในขณะเดียวการบรรจุและการแตงตั้งบุคลากร  อาจไมจําเปนตองควบคูกันสําหรับบุคลากรท่ี
ทํางานในองคการมานานแลว  ยกตัวอยาง กรณีของคําสั่งใหไปปฏิบัติงานราชการของผูวาราชการจังหวัด 
ในตําแหนงผูตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการแตงตั้งบุคลากรในองคการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ  
นอกเหนือจากตําแหนงท่ีตนเองรับผิดชอบอยู  ตัวอยางเชน  การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
ทําไดโดยแตงตั้งใหบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงเปนผูตรวจสอบภายในใหกับสถานบัน  เปนตน 

สรุป 

   การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการแสวงหา ชักจูงบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานเขาสูองคการ การบรรจุบุคลากร เปนการรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เขาทํางาน หลังจากบุคคลนั้นผานข้ันตอนทดลองงานแลว การสรรหาและการบรรจุบุคลากรมีความสําคัญ
ตอผูสมัครงานและองคการ หากการดําเนินงานมีความเหมาะสมดีจะสงผลตอองคการและผูสมัครงาน 
องคการก็จะไดผูสมัครงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

   การบรรจุบุคลากรเขามาเก่ียวของในถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญของทุกองคการ เนื่องจากเปน
ภารกิจท่ีทําใหองคการไดรับบุคลากรท่ีจําเปนตอการดําเนินงานจากตลาดแรงงาน กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกับ
สรรหาและบรรจุพนักงานท่ีสามารถจะชวยใหองคการไดบุคลากรตามท่ีตองการ คือ กรอบแนวคิดท่ี
เรียกวาความสอดคลองกันระหวางองคการ งาน และบุคคล นอกจากนั้นองคการยังจําเปนตองทําใหการ
สรรหาและการบรรจุบุคลากรมีความเชื่องโยงกับแผนกลยุทธขององคการดวย 
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คําถามทายบทที่ 1 

1. จงอธิบายความหมายของการสรรหาบุคลากรมาใหเขาใจ 

2. การบรรจุและการแตงตั้งแตกตางกันอยางไร 

3. การสรรหาและการบรรจุบุคลากรมีความสําคัญตอองคการอยางไร 

4. ทานเขาใจความสัมพันธระหวางผูสมัครงาน และองคการอยาไร จงอธิบาย 

5. การจัดการบุคลากรเปนเครื่องมือสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการอยางไรจงอธิบาย 

6. ทานเขาใจเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับการจัดการบุคลากรอยางไร จงอธิบาย 

7. ทําไมจึงกลาววา การสรรหาและการบรรจุบุคลากรเปนภารกิจสําคัญของการจัดการบุคลากร 

8. จงยกตัวอยางการจัดองคการใน ในฝายทรพัยากรมนษุยมา 1 ตัวอยาง 

9. ทานเขาใจ “การจัดหาบุคคลใหเหมาะสมกับงาน” อยางไร จงอธิบาย 

10. การบรรจุ  และการแตงตั้งบุคลากรขององคการจะเกิดข้ึนเม่ือใด  เก่ียวของกับการสรรหาและการ

คัดเลือกทรัพยากรมนุษยอยางไร  พรอมยกตัวอยางท่ีเก่ียวกับการแตงตั้งมาอยางนอย 1 ตัวอยาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

แนวความคิดเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย 

 เนื้อหาประจําบท 

1. ความสําคัญของการสรรหาทรัพยากรมนุษย 
2. วตัถุประสงคของการสรรหาทรัพยากรมนุษย 
3. แนวความคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย 
4. ขอแตกตางของการสรรหาทรัพยากรมนุษยระหวางองคการภาครัฐกับองคการภาคเอกชน 

5. ระบบการสรรหาทรัพยากรมนุษยและการบรรจพุนักงาน 

6. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
7. กระบวนการของการสรรหาและคัดเลอืกทรัพยากรมนษุย 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความสําคัญของการสรรหาทรัพยากรมนุษย และวัตถุประสงคของการ
สรรหาทรัพยากรมนุษย 

2. นักศึกษาไดทราบ แนวความคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย และขอแตกตางของการสรรหา
ทรัพยากรมนุษยระหวางองคการภาครัฐกับองคการภาคเอกชน 

3. นักศึกษาเขาใจระบบการสรรหาทรพัยากรมนษุยและการบรรจุพนกังาน 

4. นักศึกษาสามารถเขาใจทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
5. นักศึกษาสามารถบอกถึงกระบวนการของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายประกอบการสอน  พรอมตอบขอซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภิปรายรวมกันในชั้นเรยีน 

3. ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน 

4. นํางานท่ีมอบหมายใหคนควางานเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 

5.  การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน   
2. การตอบขอซักถาม 

3.  การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

5. การจัดทํารายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน 

6. การแสดงบทบาทสมมติ 
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บทที่ 2 

แนวความคิดเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

   การสรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือได
คนดี มีความสามารถจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยามีประสิทธิภาพ และสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียน
โยกยายใหไปปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ รวมท้ังสามารถท่ีจะทําการพัฒนาไดในอนาคต 

   โดยท่ัวไปหนวยงานหรือองคการท่ีมีชื่อเสียงในตลาดแรงงานมักเปนท่ีดึงดูดใจสําหรับผูคนท่ี
อยากจะมาสมัครทํางาน เม่ือเปนเชนนี้หนวยงานหรือองคการท่ีมีลักษณะดังกลาวจึงไดเปรียบองคการอ่ืนๆ 
ในการท่ีจะมีโอกาสไดคนท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงเขามาสูองคการหรือหนวยงาน 
อยางไรตาม ถึงแมองคการนั้นๆ มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับหรือเปนท่ีรูจักก็จะตองมีการสรรหา  ตลอดจน
วิธีการของการสรรหาท่ีรัดกุม เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรูดานสามารถเขามาทํางานในองคการไดทุกระดับ 
ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน หรือแมแตระดับพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือไมใหเกิดการ
ขาดแคลนบุคลากรในระดับหนึ่ง จริงอยูอาจมีบางคนกลาววา การท่ีจะไดบุคลากรโดยเฉพาะระดับ
ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเขามาทํางานในองคการหรือหนวยงานเปนเรื่องท่ีไมนาจะมีปญหา แตท่ี
ผานมาก็มักปรากฏวามีองคการหรือหนวยงานจํานวนมากท่ีประสบปญหาในเรื่องนี้ คือ ปญหาท่ีจะไดกลุม
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถโดยจะตองใหไดบุคลากรเหลานี้มาในสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม 

ความสําคัญของการสรรหาบุคลากร 
   การสรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานเปนเรื่องจําเปนและสําคัญท่ีมีผลตอการบริหารงานของ
หนวยงานเปนอยางยิ่ง เม่ือไดคนดีท่ีมีความสามารถก็จะทําใหการปฏิบัติงานขององคการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยายใหไปปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ไดรวมท้ังสามารถท่ีจะ
พัฒนาไดในอนาคต ความสําคัญและจําเปนในการท่ีจะตองสรรหาบุคลากรนั้นมักมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. มีการจัดตั้งองคการข้ึนมาใหมหรือขยายหนวยงานเพ่ิมข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ
สรรหาบุคลากรเพ่ือจะไดเขามารวมกันดําเนินงาน 

2. มีการลาออก โอน ยาย เกษียณอายุ หรืออ่ืนๆ ท่ีทําใหหนวยงานนั้นขาดบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในบางตําแหนง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติหนาท่ีแทนเพ่ือใหจากดําเนิน
ตอเนื่องกันไปได 

3. มีการเลื่อนบุคลากรไปจากตําแหนงเดิม จึงจําเปนท่ีจะตองสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติ
หนาท่ีแทน 

   จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การสรรหาบุคลากรเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลตอการบริหารงาน
ของหนวยงานเปนอยางยิ่ง และชวยใหองคการมีแหลงสํารองทางดานทรัพยากรมนุษยแหลงสํารอง
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ดังกลาวชวยอํานวยความสะดวกในแงของการทําใหกระบวนการคัดเลือกสามารถดําเนินการไปไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดวย 

วัตถุประสงคของการสรรหาบุคลากร 
   การสรรหาบุคลากรนั้น นอกจากจะพยายามแสวงหาบุคคลใหมาสมัครงงานและไดรับการ
คัดเลือกใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันแลวตองมอบถึงอนาคตดวย ดังนั้น ในการสรรหาบุคลากรจึงมี
วัตถุประสงคตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีการงานซ่ึงเชื่อวาจะให
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือขจัดปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อันเนื่องมาจากความไมพอใจในงานการเกิด
อุบัติเหตุ การหยอนความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความขัดแยงของบุคคลตางๆ ในองคการ ซ่ึง
ถามีหลักการสรรหาหาบุคากรท่ีดีกอนเขามาปฏิบัติงานแลว ปญหาตางๆ อาจไมเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน
นอยท่ีนอย 

3. เพ่ือประโยชนสูงสุดของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานท่ีตนพึงพอใจและเปนประโยชนสูง
แกฝายบริการและองคการ 

แนวความคิดในการสรรหาบุคลากร 

  ในการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมมาสมัครเพ่ือปฏิบัติงานในองคการมีแนวความคิดอยู 2 แนวทาง 
คือ 

1. แนวความคิดของอังกฤษ สําหรับแนวความคิดนี้มีทัศนะท่ีวาบุคคลท่ีมีสติปญญาจะฝกใหทํา
อะไรก็จะทําไดท้ังนั้น คือ ถือวาคุณวุฒอยูท่ีตัวบุคคล  ดังนั้นในการสรรหาจึงยึดความรูไวมากกวาท่ีจะยึด
ประสบการณ โดยสรรหาจากบุคคลท่ีสําเร็จจากสถานศึกษา มีความเฉลียวฉลาดมาปฏิบัติงานข้ันตนๆ 
แลวพัฒนาใหเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนไปในอนาคต การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตามแนวคิดนี้จึงสรรหา
เพ่ือใหไดบุคคลรอบรู ไดแก บุคคลท่ียังไมเคยทํางานมากอน เพ่ือฝกใชงานในอนาคต 

2. แนวคิดของสหรัฐอเมริกา การสรรหาบุคลากรตามแนวความคิดของสหรัฐอเมริกานั้นยึด
หลักประสบการณเปนสําคัญ โดยมีทัศนะวาคนเรามิใชคนเกงไปเสียทุกอยาง ดังนั้นในการสรรหาบุคลากร
ใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงถือวาคุณวุฒิท่ีกําหนดมาปฏิบัติงานเฉพาะอยางสรรหาบุคลากรตามความคิดนี้จึง
เปนบุคลากรท่ีมีควรสามารถเฉพาะทาง (specialist) โดยสรรหาบุคลากรท่ีเคยปฏิบัติงานมาแลวมา
ปฏิบัติงาน ในปจจุบันการสรรหาบุคลากรแบบนี้ตองกระทํากันบอยมาก เพราะบุคลากรจะยายงาน
ตลอดเวลา 
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   สําหรับประเทศไทย การสรรหาบุคลากรมีลักษณะผสมกันท้ังแนวความคิดของอังกฤษและ
แนวคิดของอเมริกา กลาวคือ บางตําแหนงสรรหาจากบุคลากรท่ีเพ่ิมสําเร็จจากสถานศึกษาบางตําแหนง
นอกจากพิจารณาคุณวุฒิแลวยังพิจารณาประสบการณอีกดวย เชน ตําแหนงในระดับสูงๆ เปนตน 

   ดังนั้น จะเห็นไดวาการสรรหาท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปก็คือ การหาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับตําแหนงมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดและไดมาตรฐาน ซึ่งเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานแหงหลักคุณธรรม อันเปนหลักการใหญสําหรับ
ภารกิจการสรรหา และกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพโดยการบรรจุบุคลากรเขา
ทํางาน ตองเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติตางๆ ครบตามกําหนดสมัครเขาแขงขัน เพ่ือจะไดรับ
การคัดเลือกเขาทํางานโดยเสรี 

ขอแตกตางของการสรรหาบุคลากรระหวางองคการของรัฐกับองคการเอกชน 

   องคการท้ังของรัฐและเอกชนมีความจําเปนในการสรรหาบุคลากรใหมอยูเสมอเนื่องจากมีการ
ลาออก ตาย เกษียณอายุ และการขยายงาน การสรรหาและบรรจุบุคลากรของรัฐและเอกชนจะมีขอ
แตกตางกันในประเด็นสําคัญๆ คือ 

1. องคการขิงรัฐมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนกําหนดวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน ทุกองคการ     
ของรัฐจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ แตองคการเอกชนนั้นทุกองคการ กําหนด
ระเบียบปฏิบัติข้ึนเองตามความเหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการสรรหาบุคลากรไมแตกตางกัน  กลาวคือ  มุงประสงคผูท่ีมีความรู
ความสามารถสูงและมีความประพฤติดี แตวิธีปฏิบัติแตกตางกันอยูบางประการ คือ องคการรัฐบาลมีการ
ทดสอบความรูความสามารถของบุคคล โดยใชวิธีสอบเขียน สอบสัมภาษณ และไมคํานึงถึงประการณมาก
นัก สวนองคการเอกชนนั้นการทดสอบขอเขียนแทบจะไมมีความสําคัญเลย แตเนนความรูความสามารถ
ของบคุคลโดยการพิจารณาประสบการณในการทํางานและบุคลิกลักษณะของบุคคลมากกวาท่ีจะคํานึกถึง
คุณวุฒิการศึกษา 

ระบบการสรรหาบุคลากร  
   การสรรหาบุคลากรท่ีดีจะตองมีเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจนในการสรรหาบุคลากร โปรงใส  
สามารถตรวจสอบได   การสรรหาบุคลากรท่ีดียังเปนการชวยสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคการ  ท่ีเปนเชนนี้
เพราะผูสมัครงานโดยสวนใหญจะสมัครงานกับองคการท่ีมีชื่อเสียง สวัสดิการดี  องคการจึงควรสรรหา
บุคลากรแบบมีคุณธรรม  หรือการคัดเลือกบุคลากรตามหลักคุณวุฒิการสรรหาและบุคลากร เปนการ
ดําเนินของฝายบริหารทรัพยากรมนุษยในการแสวงหา จูงใจ คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมี
คุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหนงท่ีการงานมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เพราะความสําคัญหรือลมเหลวในการ
บริหารงานขององคการข้ึนกับปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการ คือ ทรัพยากรมนุษยท่ีปฏิบัติงานในองคการ
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การท่ีองคการจะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางดี ข้ึนกับหลักและวิธีการสรรหาและบรรจุบุคลากร
เขามาปฏิบัติงาน  การสรรหาบุคลากรท่ีดียังชวยองคการเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 

  การสรรหาและบรรจุบุคลากรโดยท่ัวไปท่ีอยู 2 ระบบ คือ ระบบคุณธรรม (merit system) และ
ระบบอุปถัมภ (patronage system) ซึ่งอธิบายได ดังนี้ 

1. ระบบคุณธรรม ระบบคุณธรรมนี้ในภาษาไทยใชคําเรียกตางๆ กัน เชน ระบบคุณวุฒิ  ระบบ
คุณความดี  ระบบความสามารถ อยางไรก็ตามก็มีความหมายเดียวกัน  คือ ใชในการสรรหา เลือกสรร 
และบรรจุบุคลากรโดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร จิตวิทยา มาจูงใจใหบุคลมาสมัครและทดสอบ เปนการ
ประเมินความรูความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามลักษณะงานท่ีจะรับ การใชวิธีการนี้อยู
บนพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีวาจะเปนการเปดโอกาสและสรางความเปนธรรมตอบุคคล ท่ีมีความประสงคจะ
เขาปฏิบัติงานในองคการเทาทียมกัน โดยไมคํานึกเรื่องเชื้อชาติ การเมือง และความประสงคจะเขา
ปฏิบัติงานในองคการทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเรื่องเชื้อชาติ การเมือง และความสัมพันธสวนตัวเปน
สําคัญ ระบบคุณธรรมนี้มีหลักการอยู 4 ประการ คือ 

1.1 หลักความเสมอภาค (Equality) เริ่มตนการรับบุคลากรเขามาตองต้ังอยูบนหลักแหง
ความเสมอภาค ผูท่ีมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามหลักเกณฑท่ีกําหนดยอมมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันท่ี
จะสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขาทํางาน สวนการกําหนดเงินเดือนคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีความรับผิดชอบเทาเทียมกันควรได รับเงินเดือนเทากัน นอกจากนี้บุคลากรทุกคน
ตองไดรับการปฏิบัติเสมอหนากัน ดวยระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง 
การเลื่อนตําแหนง เปนตน 

1.2 หลักการความสามารถ (Ability)ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติหนาท่ีในองคการ
ตองพยายามคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง โดยยึดหลักท่ีวาใหไดคนท่ีดีท่ีสุดเทาท่ี
จะหาได จึงตองมีการสอบแขงขันและผูท่ีสอบไดอันดับดีก็ยอมจะมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้งกอน 

1.3 หลักความม่ังคง (Security) ในระบบคุณธรรมมีหลักประกันสําหรับบุคลากรเม่ือเขามา
ปฏิบัติงานจะไมถูกออกงานงายๆ โดยมีกฎหมายคุมครองไวชัดเจน เชน มีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน เปนตน 

1.4 หลกัความเปนกลางทางการเมือง (Political neutrality) หลักการขอนี้มุงเนนขาราชการ
มากกวาวงการธุรกิจท่ีมุงใหขาราชการวางตัวเปนกลางทางการเมือง และปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาลอยางเต็มความสามารถ โดยเนนประโยชนของประเทศชาติเปนประการสําคัญ 

2. ระบบอุปถัมภ  ระบบนี้มีชื่อเรียกในภาษาไทยอยูหลายชื่อเชนเดียวกัน คือ ระบบชุบเลี้ยง 
(spoil system) ระบบพรรคพวกหรือเครือญาติ (nepotism system) ระบบชอบพอพิเศษ (favoritism 

system) เปนตน พฤติกรรมในการสรรหาและบรรจุบุคลากรจะตรงกันขามกับระบบคุณธรรม ระบบ
อุปถัมภท่ีมาต้ังแตด้ังเดิมเสียตอกันมานานท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เชน ในประเทศจีนโบราณ
ใชระบบนี้ในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน หลักการของระบบอุปถัมภมี 3 วิธี คือ 
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2.1 ระบบสืบสายโลหิต หมายถึง เม่ือบิดาไดเปนขุนนางในตําแหนงใดๆ ก็ตามบุตรชายคนโต
จะไดรับตําแหนงของบิดาท่ีเคยดํารงอยู และผูสืบสายโลหิตเขาทํางานก็จะชักจูงเอาญาติ พ่ีนองหรือพรรค
พวกเขามาทํางานดวย 

2.2 ระบบแลกเปลี่ยน เปนการนําเอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกับตําแหนงหรือนําเงินมาซ้ือ
ตําแหนง เปนตน 

2.3 ระบบชอบพอพิเศษ เปนการแตงต้ังผูท่ีมีความใกลชิดท่ีไดรับการโปรดปรานเปนพิเศษ
จากผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้ง เปนตน  

   จากหลักการของการสรรหาและบรรจุบคุลากรของระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภนั้นจะเห็น
ไดวาการยึดหลักการสรรหาและบรรจุบุคลากรตามระบบคุณธรรมจะชวยใหองคการสามารถดําเนินการ
บรรลุเปาหมายได  กลาวคือ 

1. องคการจะไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขาทํางาน ทําใหหนวยงานดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สรางแรงจูงใจและศรัทธาตอบุคคลท่ีมีความรูความสามารถสมัครงานกับองคการโดยเกิดความ
เชื่อม่ันวาจะมีความม่ันคง และมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานตอไปในวันขางหนา 

3. การยึดม่ันในระบบคุณธรรมจะชวยใหองคการสรางระบบการคัดเลอืกบุคคล การทดสอบ และ
การสอบสัมภาษณ การบรรจุบุคลากรไดอยางมีหลักเกณฑ บริสุทธิ์  และยุติธรรม 

ขอพิจารณาในการสรรหาบุคลากร 

    การสรรหาบุคลากรจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ  เพ่ือชวยใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดเห็นภาพท่ีชัดเจน  เกณฑ
มาตรฐานในการสรรหาบุคลากร  วาองคการตองการบุคลากรแบบใดมารวมงาน  ซ่ึงจะชวยเพ่ิม
ประสทิธิภาพ และประสิทธิผลตอองคการ สงผลใหองคการมีความกาวหนาอยางรวดเร็วตอไป 

   ปจจัยท่ีนํามาใชในการพิจารณาการสรรหาบุคลากร  ไดแก 
1. นโยบายขององคการ  นโยบายขององคการเปนกรอบสําคัญในการกําหนดเกณฑในการสรร

หาบุคลากร  องคการจะไดผูสมัครท่ีมีความรูความสามารถ มาทํางานในองคการหรือไม  เหตุผลท่ีบอก
นโยบายสําคัญก็เพราะวา  หากองคการมีนโยบายในการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการโดยการเลื่อน
พนักงานท่ีมีอยูข้ึนมา ก็จะเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดีตอตัวผูปฏิบัติงานเอง  และหากองคการมีมีนโยบายการ
สรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ ก็ควรสรรหาผูสมัครท่ีจบการศึกษาใหม เพ่ือท่ีองคการจะไดมี
ความคิดสรางสรรค ท่ีหลากหลายมากข้ึน  หนวยงานราชการโดยสวนใหญจึงทําการสรรหาบุคลากรจาก
ภายนอก  ดวยการใหมีการสอบคัดเลือกบุคลกรทุกป ปละ 2 ครั้ง  จากท่ัวประเทศ  โดยไมสนใจวาจะมี
ประสบการณทํางานหรือไม  ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหกับผูสมัครท่ีจบมาใหมนั่นเอง 
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2. แผนงานดานทรัพยากรมนุษย  เปนหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของท่ีจะรับผิดชอบในการสรรหา
บุคลากร  ทําการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายขององคการ  เพ่ือท่ีจะทราบวาองคการ
ตองการบุคลากรแบบไหนมาบรรจุในองคการ  การจัดทําขอมูลทางดานแผนกําลังคนก็มีสวนสําคัญตอ
นโยบายขององคการ  ทําใหองคการทราบจํานวน  และชนิดของบุคลากรท่ีมีอยูในองคการ  ขอมูลของ
องคการควรเปนขอมูลท่ีมีความทันสมัยเพ่ือท่ีจะไดจัดทําแผนกําลังคนตามท่ีกําหนดไว 

3. สภาพแวดลอมท่ัวไป  โดยเฉพาะปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคการ  ท่ีมีผลตอการสรร
หาบุคลากรโดยเฉพาะปจจัยเรื่อง  ตลาดแรงงาน  การวางงาน  กฎหมายแรงงาน  การขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  รวมท้ังกลยุทธในการสรรหาบุคลากร ของบริษัทคูแขง  อันเกิดจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ   ชวง
ท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดการเลิกจางงาน  ฝายท่ีเก่ียวของจําเปนท่ีจะตองพิจารณาการรับสมัครอยางรองคอบ 

4. คุณสมบัติของผูสรรหาบุคลากร  จําเปนอยางยิ่งท่ีผูสรรหาบุคลากรจะตองมีคุณสมบัติควร
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ รอบรูในหนาท่ีของตัวเอง  เพราะผูสรรหาบุคลากรจะตองสรรหาผูสมัคร
งานตรงตามท่ีองคการตองการ  การวิเคราะหขอมูล  การวางแผนงานการรับสมัคร การทดสอบ การ
สัมภาษณงาน  ตลอดจนการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาปรับปรุง  และการแกไขใหเหมาะสมสอด
คลังกับแผนงานดานทรัพยากรมนุษยอยูตลอดเวลา     

กระบวนการสรรหาบุคลากร 
   กระบวนการสรรหาบุคลากรเขาทํางาน  จําเปนจะตองดําเนินการอยางมีระบบ   เพ่ือให
สามารถบุคลากรใหทันตามท่ีองคการตองการตามเวลาท่ีกําหนดไว  โดยมีตนทุนในการสรรหาบุคลากรท่ี
ไมสูงมากนัก  หากการสรรหาขององคการไมมีระบบในการดําเนินกิจกรรมท่ีดี จะสงผลใหองคการมีตนทุน
คาใชจายในการรับสมัครงานท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงจะเก่ียวของกับการวางแผนกําลังคนขององคการ  ท่ีจะคอย
ตรวจสอบจํานวนของพนักงานท่ีวางลง ซ่ึงมากจาก การเกษียณ  การตาย  การลาออก สมัครใจลาออก  
เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง  เปนตน  ดังนั้น  ในการดําเนินการสรรหาบุคลากรอยางเปนระบบจึงมีข้ันตอนใน
การทํางานดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1  กําหนดตําแหนงงานทตองการเปดรับสมัคร  ทําการศึกษาขอมูลจากการวาแผน
ทรัพยากรมนุษยขององคการ  และมีการยืนยันชัดเจนจากดวยลายมือของผูท่ีทําการรองขอตําแหนง  
จัดทําเปนภาพรวมและทําสรุปเพ่ือรายงานใหผูบริหารรับทราบ  การขอตําแหนงท่ีวางลงโดยผูจัดการฝาย
จะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการขอพนักงานของฝายตนเอง  โดยลงจะตองมีลายเซ็นผูมีอํานาจ
สูงสุดขององคการเปนผูทําการอนุมัติ  เม่ือดําเนินการเสร็จแลวจึงสงตอไปยังฝายทรัพยากรมนุษยเพ่ือทํา
การสรรหาใหไดผูสมัครงานมาสมัครงานในตําแหนงท่ีวางลงจํานวนมากท่ีสุด   

 

 

 



31 
 

แสดงลําดับข้ันในการขออนุมัติแบบฟอรมจากผูมีอํานาจสูงสุด 

 

รูปภาพท่ี 1  ภาพแสดงการขออนุมัติตําแหนงจากผูมีอํานาจสูงสุด 

ท่ีมา รุงตะวัน  บูรณพนากานต,2556,หนา 31) 

  ข้ันท่ี 2  รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงาน  เม่ือไดตําแหนงงานท่ีไดรับการอนุมัติเปนท่ี
เรียบรอยแลว  ฝายทรัพยากรมนุษยโดยผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการสรรหาบุคลากร  จะตองนําขอมูล
การวิเคราะหงานของตําแหนงงานท่ีขอตําแหนง  ซ่ึงประกอบดวย  เอกสารกําหนดรายละเอียดของงาน  
หรือเอกสารการบรรยายลักษณะของงาน  และเอกสารท่ีระบุคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน  เพ่ือให
ทราบถึงตําแหนงงานใหมท่ีบุคลากรตองรับผิดชอบ  และคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 

รูปภาพท่ี 2  ภาพแสดงการนําตําแหนงงานท่ีตองการมาทําการวิเคราะหขอมูล 
ท่ีมา   (รุงตะวัน  บูรณพนากานต,2556,หนา 36) 

   ข้ันท่ี 3  กําหนดวิธีการสรรหาบุคลากร  เปนหนาท่ีของผูสรรหาบุคลากรท่ีจะทําหนาท่ีในการ
กําหนดแหลงของการสรรหาบุคลากร  โดยพิจารณาจากนโยบายขององคการท่ีเหมาะสมเปนสําคัญ  การ

 การบรรยาย
ลักษณะงาน นําตําแหนงงาน 

ท่ีตองการมาทําการ
วิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหงาน 

คุณสมบัติของ
ผูสมัครงาน  

หนวยงาน 
ขออนุมัติวาจาง 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรอกแบบฟอรม  
ฝายทรัพยากรมนุษย 
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สรรหาบุคลากรไมวาจะสรรหาจากภายในหรือภายนอกองคการ  จําเปนตองคํานึงถึงงบประมาณคาใชจาย
และระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรท่ีตองเสียไปเพ่ือท่ีจะไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มี
คุณสมบัติตามท่ีองคการตองการนํามาคัดเลือกในจํานวนท่ีมากพอ 

 

รูปภาพท่ี 8  ภาพแสดงการกําหนดวิธีการสรรหาบุคลากรจากแหลงภายในและภายนอกองคการ 

ท่ีมา (รุงตะวัน  บูรณพนากานต,2556,หนา 32) 

   ข้ันท่ี 4  ดําเนินการสรรหาบุคลากร  ในการดําเนินการสรรหาบุคลากรใหไดตามท่ีองคการ
ตองการ  จําเปนท่ีจะตองใชวิธีท่ีเหมาะสม  ซ่ึงอาจทําไดดวยการติดประกาศตําแหนงงานท่ีวาง  การรับ
สมัครสอบแขงขัน  การโฆษณาประชาสัมพันธ  ติดตอสํานักจัดหางานภาครัฐและภาคเอกชน  หรือรวมกับ
หางสรรพสินคาเพ่ือจัดตลาดนัดแรงงาน  เปนตน  โดยผูสรรหาบุคลากร จะทําหนาท่ีในการคัดเลือก
ผูสมัครจากใบสมัครและจัดแยกเปนหมวดหมู  ตามตําแหนงท่ีผูสมัครไดกรอกขอมูลใหไว  โดยใชหลักท่ีวา 
“สรรหาคนใหเหมาะสมกับงาน” มากท่ีสุด  ภายใตหลักเกณฑท่ีกําหนดไวอยางชัดเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 แหลงภายใน
องคการ 

นโยบายการสรรหา
บุคลากร 

แหลงภายนอก
องคการ 

สิ่งท่ีตองคํานึงถึง 
1. ตนทุนคาใชจายใน

การสรรหาบุคลากร 
2. ระยะเวลาในการ

สรรหาบุคลากร 
3. จํานวนบุคลากร

ท่ีมากรอกใบสมัคร 
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ตัวอยางการเกณฑการคัดเลือกใบสมัคร 

ตําแหนง ผูจัดการฝายผลิตสินคา 

คุณสมบัติและความสามารถท่ีจําเปนของผูสมัครงาน คะแนน 

 5 4 3 2 1 

1. จบปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ      

2. มีประสบการณท่ีเก่ียวของการงานดานบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไมนอยกวา 
5  ป 

     

3. สามารถใชโปรแกรม  Drawing / AutoCAD  ได      

4. มีความรูเรื่องระบบ ISO 9000 : 2000  และ BSC  (ดูจากวุฒิบัตรหรือหนังสือ
รบัรอง) 

     

5. เคยผานหลักสูตร   Communication  Skill      

6. สามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษไดมี  (มีคะแนน TOEIC ไมนอยกวา 
500) 

     

7. สามารถจัดทําแผนงานกลยุทธขององคการและการวางแผนกําลังคนได      

8. มีใบอนุญาต กว. ของวิศวกรรมศาสตร  สาขาท่ีเก่ียวของ      

9. มีความรูเรื่องการควบคมุการผลติ  การควบคุมงบประมาณและควบคุม
คุณภาพของสินคา 

     

รวมคะแนน      

ตารางท่ี 1  ตัวอยางเกณฑการคัดเลือกใบสมัครตําแหนงงาน ผูจัดการฝายการผลิต 

ท่ีมา   (กฤติน  กุลเพ็ง,2555,หนา 22) 

กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรมีหลายข้ันตอน  สรุปไดดังนี้ 
1. การวิเคราะหงาน  (Job  analysis)  คือ  ข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากการกําหนดเปาหมายของ

องคการ  และการวางแผนองคการ  การวิเคราะหงานเปนการจําแนกวิเคราะหท้ังปริมาณ  และคุณภาพ
ของงานภายในหนวยงานวามีปริมาณมากนอยเพียงใด  และตองการคนท่ีมีคุณภาพสูงตําขนาดไหน  โดยมี
การจัดทําคําบรรยายลักษณะงานและกําหนดคุณสมบัติของผูเขาทํางานใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน  การ
กําหนดมาตรฐานของงาน  และวิธีการทํางานในแตละตําแหนง  สําหรับองคการท่ีต้ังข้ึนมาใหม  การ
วางแผนองคการและการวิเคราะหงานเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีสุดในการเริ่มตนงานการวิเคราะหงานทําใหมีผล
ตามมาคือ 

1.1 การจัดกลุมงาน  คือ  การพยายามจัดงานท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  หรือไปดวยกันไดเขา
กลุมของงานเดียวกัน 

1.2 การกําหนดตําแหนง  เม่ือไดกุลมงานแลวมีการกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติของผูท่ี
จะมาดํารงตําแหนงนั้นวาควรจะมีคุณสมบัติอยางไรจึงจะทําใหงานท่ีกําหนดนั้นสําเร็จลงได 
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2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย  (Human  resource  planning)  คือ  ข้ันตอนของการ
วิเคราะหเพ่ือทราบชนิด  และจํานวนของตําแหนง  และคุณสมบัติของบุคคลท่ีตองการเพ่ือจัดแผน
กําลังคนขององคการ  ซ่ึงจะนําไปสูการเริ่มตนข้ันตอนแรกของการหาคนมาบรรจุเขาทํางาน 

3. การสรรหา  (Recruitment)  ไดแก  การเตรียมแผนงานและการควบคุมเพ่ือหาวิธีการท่ี
จะแสวหาบุคคลท่ีตองการจากแหลงตางๆ  ใหมาสมัครงานตามท่ีองคการตองการ 

4. การกล่ันกรองผูสมัครงาน  (Initial  screening)  ในสถานการณท่ีมีผูสมัครข้ันตนเปน
สิ่งจําเปนในการท่ีจะชวยจัดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมอยางเห็นไดชัดออกไปกอน  เชน  รางกายไม
สมบูรณ  บุคลิกภาพไมดี  เฉ่ือยชา  กอนท่ีจะมีการดําเนินการในข้ันตอๆ  ไป 

5. การคัดเลือก  (Selection)  คือ  การเลือกสรรคนท่ีมีลักษณะถูกตองเหมาะสมตามเกณฑท่ี
กําหนดเขาทํางาน  กระบวนการคัดเลือกนี้จะเปนข้ันตอนตอจากการกลั่นกรองผูสมัครและมีข้ันตอนใน
การคัดเลือกท่ีอาจไดหลายวิธี  แลวเชิญชวนเขามาทํางาน  ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับระดับของงานท่ีจะใหผูสมัคร
ปฏิบัติงาน 

6. การปฐมนิเทศ  (Orientation)  โดยสวนรวมไมวาจะเปนหนวยงานเอกชนหรือรัฐบาลก็
ตามเม่ือบุคคลไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกในหนวยงานแลว  หนวยงานหรือสวนราชการจะทําการ
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม  สาระในการปฐมนิเทศอาจจะเปนหารแนะนําใหรูจักกับหนวยงานสมาชิก  
วัฒนธรรมองคการ  สิทธิท่ีพึงมีพึงไดและบทบาทของสมาชิกใหมตอองคการ  เปนตน 

7. การบรรจุ  (Placement)  ถาหากเปนระบบราชการผูท่ีผานการคัดเลือกจะไดรับการ
บรรจุเขาเปนขาราชการ  และไดรับการแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกเขามา  พรอมกับ
ระบุเงินเดือนสําหรับในบางบริษัทอาจจะระบุอัตราการตอบแทนอ่ืนๆ  ไวดวย  เชน  เงินรางวัลเม่ือสิ้นป  
เปนตน 

8. การฝกอบรม  (Training)  เม่ือปฏิบัติงานระยะหนึ่งหนวยงานอาจจะมีการพัฒนาบุลากร  
โดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  โดยเนนดานการปรับปรุงคุณภาพของพนักงาน  และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  เชน  การประชุมสัมมนา  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เปนตน  
เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดท้ังในปจจุบันและอนาคต 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance  appraisal)  เปนการประเมินผลงาน
หรือประเมินบุคลากรเม่ือทํางานระยะนึ่ง  โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงานผูนั้นในชวง
ระยะเวลานั้นกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวสําหรับแตละชิ้นงาน  ซ่ึงไดระบุไวในลักษณะงานของ
พนักงานผูนั้นวาผลงานท่ีพนักงานผูนั้นปฏิบัติไดในระยะเวลาดังกลาวเปนอยางไร  ท้ังในแงคุณภาพ  
ปริมาณ  และแบบอยางของการปฏิบัติท่ีแสดงออกมาวาเปนอยางไรกลาวคือ  ผลการปฏิบัติงานท่ีวัดไดนั้น
บรรลุผลตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม  จากนั้นจึงนําเอาผลท่ีวัดไดนั้นมาประเมินคาออกมาวาผลการ
ปฏิบัติงานมีคาอยางไร  คือดีเลิศ  ดีมาก  ดี พอใช  หรือ  ใชไมได  นอกจากนี้  หลังจากทุกครั้งท่ีไดทราบ
ผลการปฏิบัติงานแลว  เพ่ือการสงเสริมและแกไขปญหาอันอาจเกิดข้ึนจากความแตกตาง 
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สรุป  
   การสรรหา  เปนกระบวนการแสวหาชักจูงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนง  เพ่ือเขาสูกระบวนการคัดเลือกใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไว  เพ่ือบรรจุเขา
ทํางาน  การสรรหาจะตองคํานึงถึงหลักในการแสงหาคนดีท่ีสุดเทาท่ีจะไดมาเพ่ือปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับตําแหนงงาน  การสรรหามีประโยชนชวยใหองคการมีแหลงสํารองทางดานทรัพยากรมนุษย  ทําให
กระบวนการคัดเลือกมีประสิทธิภาพ  และเปนการประชาสัมพันธหนวยงานดวย 

   หลักการสรรหาบุคคลมีสองระบบ  คือ  ระบบคุณธรรม  และระบบอุปถัมภ  ระบบคุณธรรมมี
หลักการอยูสี่ประการ  คือ  หลักความเสมอภาค  หลักความสามารถ  หลักความม่ันคงและหลักความเปน
กลางทาการเมือง 

   วัตถุประสงคของการแสวงหาบุคลากรก็คือ  เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนงเขาสมัครงาน  เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นปฏิบัติงานท่ีพึงพอใจ  และเปนประโยชน
สูงสุดตอองคการ 
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คําถามทายบทที่  2  

1. จงอธิบายความสําคัญของการสรรหาบุคคลใหเขาใจ 

2. วัตถุประสงคของการสรรหาบุคลากรมีอะไรบาง 

3. แนวความคิดในการสรรหาของประเทศไทยตรงกับแนวความคิดของอังกฤษหรือของ

สหรัฐอเมริกา  จงอธิบาย 

4. หลักการสรรหาบุคคลมี  2  ระบบ  ไดแก  อะไรบาง  และโดยท่ัวไปมักนิยมใชระบบใด  

เพราะเหตุใด 

5. หลักเกณฑในการบริหารงานบคุคลตามระบบคุณธรรมประกอบดวยลักษณะอะไรบาง 

6. ระบบอุปถัมภ  คืออะไร  มีผลดีและผลเสียอยางไรตอการบริหารงาน 

7. ระบบคุณธรรมมีประโยชนตอการบรหิารงานอยางไรบาง 

8. จงอธิบายการสรรหาและบรรจุบุคลากรตามทฤษฏีปจจัยนําเขา  ปจจัยนําออกมาใหเขาใจ 

9. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีข้ันตอนอะไรบาง 

10. จงอธิบายปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสรรหามาใหเขาใจ 
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 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

 

เนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายของนโยบาย และลักษณะท่ีดีของนโยบาย 

2. วัตถุประสงคขององคการ 

3. ประเภทของนโยบาย และนโยบายการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
4. ลักษณะนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีดี 

5. ขอบเขตของนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
6. การกําหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรมนษุย 
7. นโยบายการสรรหาบุคลากรและองคประกอบของนโยบายการสรรหาบคุลากร 

8. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหาและบรรจุบคุลากร 

9. ขอพิจารณาในการกําหนดนโยบายการสรรหาบคุลากรและการกําหนดนโยบายการสรรหา
บุคลากร 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ของนโยบาย ลักษณะนโยบายท่ีดี ท่ีมีตอองคการ  
2. นักศึกษาเขาใจและอธิบายของวัตถุประสงคขององคการ และองคประกอบของนโยบาย 

3. นักศึกษาเขาใจประเภทนโยบาย และข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย 

4. นักศึกษาทราบ ไดทราบลักษณะของนโยบายการบริหารทรพัยากรมนุษย  ขอบเขตของนโยบาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย  และการกําหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนษุย 

5. นักศึกษาทราบถึงนโยบายการสรรหาบคุลากร องคประกอบของนโยบายการสรรหาบุคลากร 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหาและบรรจุบุคลากร ขอควรพิจารณาในการ
กําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร  รวมถึงการกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากรท่ีเปลี่ยนไป
ตามสถานการณแวดลอม 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายประกอบการสอน  พรอมตอบขอซักถามสลับกับบรรยาย 

2. อภิปรายรวมกันในชั้นเรยีน 

3. ใหทําแบบทดสอบหลังเรียน 

4. นํางานท่ีมอบหมายใหคนควางานเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 

5. การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน   
2. การตอบขอซักถาม 

3.  การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

5. การจัดทํารายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน 

6. การแสดงบทบาทสมมติ 
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บทที่  3   

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

   ปจจัยในการสรรหาบุคลากรมาทํางานรวมกับบริษัท  สิ่งท่ีสําคัญนอกเหนือจากประสบการณ
ความรูความสามารถ ทัศนคติ  ของตัวผูสมัครงานเองแลว  แตยังมีสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญในการสรรหาบุคลากร
นั่นคือ นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสรรหาบุคลากร การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยจะสําเร็จ
หรือความลมเหลวก็ข้ึนอยูกับนโยบายขององคการแตละแหง  ท่ีกลาวเชนนี้ก็เพราะวา  ไมวาองคการจะ
สรรหาคนมาดวยวิธีใดก็ตาม  ถาผูสมัครเขามารวมงานในองคการแลวพบวาองคการขาดความชัดเจนใน
เรื่องของนโยบาย ไมนานผูสมัครก็จะแสวงหางานกับองคการใหมท่ีเขาตองการ  ดังนั้น  นโยบายของ
องคการควรสอดคลองและรองรับกับการสรรหาบุคลากรในองคการ  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการสรร
หาบุคลากรเปนไปดวยดี   

    นโยบายเปรียบเสมือนแนวทางในการปฏบิติังานของหนวยงาน การกําหนดนโยบายไมวาจะเปน
ดานใดจะตองสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานทรัพยากรบุคคล
จะตองจัดวางใหสอดคลองกับแผนภารกิจของหนวยงาน  การกําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคลเปน
การคาดคะเนความตองการทรัพยากรมนุษย  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับ
แผนธุรกิจของหนวยงาน  การกําหนดนโยบายดานทรัพยากรมนุษยเปนการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือ
การสรรหาบุคลากรเขาดํารงตําแหนงตางๆ  และใหหนวยงานไดใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด  
และแมวาการกําหนดนโยบายจะเปนความรับผิดชอบของผูบริหารก็ตาม  แตเพ่ือความเขาใจตรงกันในการ
ดําเนินงาน  ถาหากเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวมดวยก็จะเปนการดี  และการกําหนด
นโยบายดานทรัพยากรบุคคลนั้นผูรับผิดชอบจะตองคํานึงถึงตัวแปรหรือขอจํากัดตางๆ  เชน  แรงกดดัน
จากภายนอกหนวยงานกฎระเบียบองคประกอบภายในหนวยงานดวย  เม่ือกําหนดเปนนโยบายแลว  ใน
ข้ันตอคือ  การนํานโยบายไปจัดทําเปนแผนทรัพยากรมนุษย  เพ่ือดําเนินการปฏิบัติ 

ความหมายของนโยบาย  
   นโยบาย  หมายถึง  กรอบแนวความคิด เกณฑ  มาตรฐาน แนวทางท่ีกําหนดไวเพ่ือใหบุคลากร
ทุกคนในองคการไดปฏิบัติตาม  และดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการทํางาน  โดยผู
กําหนดนโยบายโดยสวนใหญจะเปนผูบริหารระดับสูงท่ีรวมกันปรึกษาหารือจนเกิดเปนนโยบายสําหรับใช
ปฏิบัติรวมกัน   

   นโยบายจึงเปนตัวหลักท่ีทุกคนในองคการจะดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เขาใจและ
รับรูรวมกัน  หากองคการไมมีนโยบายเปนกรอบแนวคิดและชี้นําในการทํางาน จะทําใหผูปฏิบัติงานไม
สามารถดําเนินกิจกรรมตามนโยบายท่ีวางไว  หรือไมรูวาตัวเองจะไปในทิศทางใดนั่นเอง  ดังนั้น  นโยบาย
จึงเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดในการตัดสินใจขององคกรเพ่ือใหทุกคนทํางานไปในทิศทางเดียวกัน  
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นโยบายการสรรหาบุคลากร 
   โดยท่ัวไปองคการไดวางแนวนโยบายเก่ียวกับการการสรรหาบุคลากร ดังนี้ 

1. ดานนโยบาย แบงเปน 2 ประเภท 

1.1 นโยบายแบบเปด  แล ะ 

1.2  นโยบายแบบปด  
2. ดานการสรรหาบุคลากร แบงออกเปน 2 หลัก    ไมวาจะเปนการสรรหานโยบายแบบใดก็

ตาม  สิ่งสําคัญท่ีสุดในการจัดทํานโยบาย  ตองคํานึงถึงความสอดคลองกับลักษณะรูปแบบขนาดของธุรกิจ  
ซ่ึงหลักนโยบายเก่ียวกับสรรหาบุคลากรจะเนนหลัก “การสรรหาคนใหเหมาะสมกับงานและตําแหนง” 

(Put the right man on  the right  job  and the right position)   

2.1 ระบบคุณธรรม  และ  
2.2  ระบบอุปถัมภ   
2.3 หลักอาวุโส 

3. แหลงในการสรรหาบุคลากร แบงออกเปน 2  แหลง ไดแก 
3.1 แหลงการสรรหาจากภายในองคการ  และ 

3.2 ภายนอกองคการ   

   ในหลักการท่ัวๆไป  ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสรรหาจะตองศึกษาถึงลักษณะงานท่ีตองการ
คนโดยละเอียด  โดยการศึกษาจากการวิเคราะหงาน  การเลือกคนงานก็ถือตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว
สําหรับตําแหนงนั้น  แตท่ีวาจะทําอยางไรจึงจะใหไดมาซ่ึงคนงานตามคุณสมบัติท่ีตองการและจะหาไดจาก
ท่ีใด  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีแรงงานมีนอยก็อาจจําเปนตองรับคนงานท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ี
ตองการก็ได  อยางไรก็ตาม  หลักท่ีปฏิบัติกันอยูก็พยายามเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติสูงกวา  ท่ีตองการ
มากกวาท่ีจะเลือกคนงานท่ีมีคุณสมบัติตํ่ากวา  ถาหากมีโอกาสท่ีจะทําได  คนท่ีปฏิบัติงานโดยไมตองใช
ความพยายามเต็มท่ียอมทํางานไดดีกวาคนงานท่ีตองใชความพยายามมากในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้
เก่ียวกับชื่อเสียงขององคการ  หากคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีและสมัครใจเขาทํางานแตองคการนั้นไมรับ  
กลับไปรับคนท่ีมีคุณสมบัติดอยกวาก็อาจจะทําใหถูกมองวา  การทํางานภายในองคการนั้นในดานไมคอยดี
นัก 

   การพิจารณาในดานของนโยบายการสรรหา องคการจะตองมีการกําหนดนโยบายเรื่องนี้ใหชัด
วากรณีท่ีมีแนวโนมวาจะขาดแคลนผูบริหารโดยเฉพาะ 2 ระดับ คือ ระดับสูงและระดับกลางองคการจะมี
นโยบายในเรื่องนี้อยางไร จะทําการสรรหากลุมบุคลากรดังกลาวจากภายในองคการโดยวิธีพัฒนาบุคลากร
ข้ึนมาหรือจะสรรหาบุคลากรภายนอก ถาองคการเห็นวาบุคคลระดับนี้ภายในองคการขาดแคลน และ ท่ีมี
อยูตองใชเวลาพอสมควรในการท่ีจะพัฒนาข้ันมาไดตรงนี้ถาไดมีการกําหนดนโยบายสรรหาออกมาให
ชัดเจน ก็จะเปนการสะดวกสําหรับผูท่ีมีหนาท่ีในการสรรหาท่ีจะดําเนินการในเรื่องนี้ เพราะโดยปกติเม่ือผู
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ท่ีทําหนาท่ีสรรหาทราบนโยบายแนชัดวาองคการมีนโยบายจะสรรหาบุคคลจากภายนอกแลว ผูท่ีทําหนาท่ี
สรรหาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. จัดใหมีตัวแทนขององคการอยูในตลาดแรงงานตาง ๆ วิเคราะหแหลงงาน 

2. วิเคราะหแหลงแรงงาน 

3. เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางฝายจัดการท่ีตองการกําลังคนและแหลงจัดหา 
4. ทําการกลั่นกรองผูสมัครข้ันตนในชวงของกระบวนการสรรหา 
5. ประเมินผลแหลงจัดหาและประเมินประสิทธิผลของการสรรหา 
6. รวมกับผูจัดการการวาจางและเจาหนาท่ีฝายอ่ืนๆ ขององคการในการวางแผนทางดาน

กําลังคนท้ังหมดขององคการ 

   มีขอสังเกตบางประการเก่ียวกับผูสรรหา ก็คือ บางครั้งผูสมัครท่ีมีความรูความสามารถถูกผูสรร
หามองขามไป  เม่ือเปนเชนนี้องคการบางองคการจึงพยายามใหมีคณะสรรหา ประกอบดวยผูท่ีทําหนาท่ี
สรรหาและตัวแทนของฝายท่ีขาดบุคลากรหรือฝายท่ีมีตําแหนงวางอยูเพ่ือชวยในการสรรหา อยางไรกอ 
ตาม ในการกําหนด นโยบาย การสรรหา ดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนบุคลากรระดับใด มักจะแบง 
นโยบายการสรรหา ได 2 ประเภท คือ นโยบายแบบเปด (open policy) และนโยบายแบบปด(closed 

policy) ดังตอ ไปนี้ 

1. นโยบายการสรรหาแบบเปด คือนโยบายท่ี องคการหรือหนวยงานเปดโอกาสอยางเต็มท่ีแก
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ขณะเดียวกันมีความสนใจ มีความตองการทํางานกับองคการ สามารถ
สมัครเขามาทํางานได ตลอดเวลาท่ีเปนเวลาปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปนโยบายการสรรหาแบบเปด มีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

1.1. นโยบายท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหนงท่ีวางเขามาสมัครไดโดยเสมอภาค  

1.2. มีการเปดรับสมัครทุกเวลาท่ีเปนเวลา ราชการไมวาชวงนั้นจะมีตําแหนงท่ีวางหรือไม
ก็ตาม 

1.3. เปนการเปดโอกาสใหบุคคลเขามาสมัครในทุกระดับชั้น ถาบุคคลนั้นมีคุณนั้นมี
คุณสมบัติตามท่ีตองการ 

1.4. เปนการเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีความรูและประสมการณ ตลอดจนความชํานาญมา
สมัครเขารับราชการ แมวาการศึกษาของบุคคลนั้นจะมีไมถึงมาตรฐานข้ันต่ําของตําแหนงท่ีมีไวกําหนดก็
ตาม 

1.5. เปนการเปดโอกาสใหบุคคลท่ีทํางานท้ังในภาครัฐบาลและภาคธุรกิจโยกยาย
สับเปลี่ยนกันได 

2. นโยบายการสรรหาแบบเปด คือนโยบาย ท่ีมีลักษณะตรงกันขามกับนโยบายแบบเปด
โดยท่ัวไปนโยบายการสรรหาแบบปดมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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2.1. การสรรหาบุคลากรเขารับราชการโดยการเปดโอกาสใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามท่ี
กําหนดไวเขามาสมัครรับราชการในตําแหนงต่ําสุดของระดับนั้นกอนแลวจึงคอยๆ เลื่อนชั้นข้ึนไป 

2.2. การสมัครเขารับราชการโดยมีการกําหนดวุฒิท่ีแนนอนไว ไมมีการพิจารณาถึง
ประสบการณและความชํานาญ เหตุผลท่ีกําหนดไวเชนนั้นกอเพราะตองการใหผูท่ีจบการศึกษาใหมๆ มี
ความประสงคหรือความตองการท่ีรับราชการตลอดไป 

2.3. เปนการเปดรับสมัครบคุคลโดยมีการกําหนดไวแนนอนกวาจะเปดเฉพาะท่ีมีตําแหนง
วางเทานั้น 

องคประกอบของนโยบายการสรรหาบุคลากร 

   ในการกําหนดนโยบายการสรรหาโยเฉพาะการกําหนดนโยบายแบบเปดหนวยงานหรือองคการ
ควรคํานึงถึงหรือพิจารณาถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. นโยบายการสรรหาจะตองสอดคลองกับลักษณะการจัดการองคการขององคการหรือ
หนวยงานท่ีกําลังมีนโยบายการสรรหานั้น ๆ การท่ีจะตองมีการยึดหลักดังกลาวนี้ก็เพ่ือใหสามารถกําหนด
นโยบายในเรื่องนี้ใหสอดคลองกับลักษณะพ้ืนฐานของ องคการ เชน กรณีท่ีองคการหรือหนวยงานนั้น ๆ มี
การจัดองคการแบบหนวยงานหลัก (line organization )  องคการจะตองกําหนดเปาหมายท่ีจะแสวงหา
บุคลากรท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับผูท่ีจะใช อํานาจในการควบคุมมาเปนผูบริหาร 
   แตถาองคการหรือหนวยงานนั้นๆ จัดองคการแบบผสมระหวางหนวยงานหลักกับหนายงานชวย 
( line and organization ) บุคคลท่ีควรจะกําหนดใหมาเปนผูบริหารควรจะเปนผูท่ีสามารถ แยกแยะ
ขาวสารขอมูลและสรุปสาระตางๆ ตลอดจนประสานงานระหวางกิจกรรมของผานตางๆ ไดดี หรือถาเปน
การจัดองคการแบบคณะกรรมการในการมุงหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาเปนผูบริหาร ก็จะมีลักษณะแตกตาง
ออกไปจาก 2 ประการแรก คือ ตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะชอบใชอํานาจในการปกครอง แตจะตองเปน
บุคคลท่ีสามารถประสานงานกับคณะกรรมการขององคการนั้นๆ ไ อยางไรก็ตาม ท้ังนี้ท้ังนั้นจะข้ึนอยูกับ
ลักษณะของกรรมการนั้นๆ วาเปนคณะกรรมการบริหารหรือเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือเปน
คณะกรรมการประสานงาน 

2. เปาหมายและนโยบายหลักขององคการแตละองคการ กอนท่ีจะกําหนดนโยบายการสรรหา
ใหแนนอนลงไปแลวจะตองมีการพิจารณากอนวา องคการมีเปาหมายในการผลิตสินคาหรอใหบริการอยาง
ใด ตลาดขององคการเปนอยางไร ผูท่ีจะเปนลูกคาหรือผูรับบริการนี้มีลักษณะอยางไร ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ี
สามารถตอบคําถามนี้ได จะทําใหตอบปญหาตอไปไดวาองคการจะตองการบุคคลประเภทใดมาเปน
ผูบริหาร 

3. นอกจากองคประกอบดังกลาวสองประการแลว ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ เชน ลักษณะของ
แรงงาน สภาวะของตลาดแรงงาน  การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  เปนตน ท่ีถือวาเปนองคประกอบ
สําคัญท่ีควรนํามาพิจารณาในการกําหนดนโยบายการสรรหา ยกตัวอยางกรณีของการเปลี่ยนแปลลง



45 
 
ทางดานเทคโนโลยีท่ีในปจจุบันทีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม อาทิ คอมพิวเตอรเขามาใชในการทํางานกัน
อยางแพรหลาย ในกรณีดังกลาวเวลาจะมีกําหนดนโยบายการสรรหาผูเก่ียวของก็จะตองตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกลาวดวย เพ่ือวาเวลาสรรหาบุคลากรจะไดคํานึงถึงวาบุคคลท่ีจะเขามาทํางาน
จะตองมีความสามารถท่ีใชเทคโนโลยีนี้ดวย 

   การกําหนดนโยบายขององคการในเรื่องใดไดอยางประสิทธิภาพ จะตองมีเปาหมายวิธี
ดําเนินงาน และปจจัยท่ีเก่ียวของ นโยบายการสรรหาบุคลากรขององคการก็เชนเดียวกัน เปนนโยบายท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการไดอยางประสิทธิภาพ กลาวคือนโยบาย
การสรรหาบุคคลากรท่ีกําหนดข้ึนอยางรอบคอบ จะแสดงใหผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรยัง
สงผลและมีความสัมพันธกับนโยบายดานอ่ืนๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยอีกดวย เชนนโยบายการ
กําหนดเงินเดือนคาจาง นโยบายการพัฒนาบุคลากร นโยบายการวางแผนกําลังคนเปนตน 

   จากเหตุผลดังกลาวการกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร จึงตองคํานึงถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การกําหนดนโยบาย เพ่ือใหไดนโยบายท่ีเหมาะสมและเปนแนวทางในการสรรหาและบรรจุบุคลากรไดออ
ยางมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะที่ดีของนโยบาย 

   นโยบายจะดีหรือไมมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับเง่ือนไขท่ีแตกตางกันหลายประการ   เชน  
ความสามารถของผูกําหนดนโยบาย  ความเขาใจและความสามารถของผูกําหนดนโยบายไปปฏิบัติ  การ
จัดการระบบบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพรวมท้ังทัศนะของผูท่ีเก่ียวของกับนโยบายดวย  เนื่องจากนโยบาย
เปนเรื่องของการคัดเลือกแนวทางท่ีดีและเหมาะสม  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุ 
 

วัตถุประสงคขององคการ 

   นโยบายท่ีดีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
1. .ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและสามารถดําเนินงาน เพ่ือท่ีจะชวยใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
2. ตองถูกกําหนดข้ึนจากขอมูลท่ีเปนจริง มิใชขอมูลท่ีเกิดจากความคิดเห็นสวนตัวหรือขอมูลท่ี

เกิดข้ึนตามโอกาสอันไมแนนอน 

3. ตองกําหนดข้ึนกอนการดําเนินงาน   โดยการกําหนดวิธีการและจัดสรรทรัพยากรให
เหมาะสมแกการดําเนินงาน การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานพิจารณาตีความแลวนําไปปฏิบัติตาม
ความสามารถและสอดคลองกับสภาวการณนั้น 

4. การกําหนดข้ึนเพ่ือตอบสนองผลประโยชนใหกับบุคคลโดยสวนรวมและตองพิจารณาวา
นโยบายใดควรทํากอนทําหลัง โดยการจัดลําดับความสําคัญ 
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5. ตองครอบคลุมถึงสถานการณในอนาคตดวย ท้ังนี้จะตองไดขอมูลท่ีวิเคราะหละเอียด
รอบคอบแลว 

6. ตองสอดคลองกับปจจัยภายนอกองคการ กลาวคือ จะตองสอดคลองกับระเบียบกฎหมาย 
และขอบังคับตางๆ ของสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้จะตองสอดคลองกับความสนใจหรือความคิดเห็น
สารธารณชนดวย 

องคประกอบของนโยบาย 

   เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากร  หรือฝาย แผนกตางๆ  สามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ  จึงจําเปนท่ีจะตองมีองคประกอบของนโยบายเปนขอเสนอแนวทาง  นโยบายขององคการ
หรือหนวยงานใดนาจะมีองคประกอบท่ีสําคัญอยางนอย  3  ประการ  คือ 

1. เปาหมาย  (Target)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญของนโยบาย  ซ่ึงอาจเปนไดท้ังจุดมุงหมาย  
(Purpose)  และผลงานท่ีเกิดข้ึน  (ended result)  ในลักษณะท่ีเปนการทําอะไร  และไดอะไร 

2. วิถีทางดําเนินงาน  (Mean)  นับวาเปนองคประกอบท่ีจะทําใหนโยบายบรรลุเปาหมาย  
วิถีทางดําเนินงานนี้จึงหมายถึงกฎเกณฑของนโยบายรวมไปถึงกลยุทธ  และกลวิธีตางๆ  ดวย 

3. ปจจัยสนับสนนุ (Resources) ประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ  2  ประการ  คือ 

3.1. ปจจัยภายในองคการ  ไดแก  บุคคล  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการในการกําหนด
นโยบาย  ถาขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่ง  นโยบายก็ไมสามารถเกิดข้ึนได 

3.2. ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก สภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม หาก
สภาพแวดลอมใดมีผลกระทบอยางรุนแรง นโยบายอาจจะไมเปนไปตามเปาหมายหรือไมอาจกําหนดข้ึนได 

 

ประเภทของนโยบาย 

   นโยบายอาจจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ นโยบายข้ันพ้ืนฐาน นโยบายท่ัวไป และนโยบาย
เฉพาะแผนก 

1. นโยบายพ้ืนฐาน เปนนโยบายหรือการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีกําหนดข้ึนโดยผูบริหาร
ระดับสูง เปนนโยบายท่ีใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการกําหนดนโยบายประเภทอ่ืนๆ นโยบายประเภทนี้มี
ลักษณะเปนแนวคิดกวางๆ เชน  บริษัท “ปรารถนาท่ีจะรับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม
และจรยิธรรมท่ีเหมาะสม” เปนตน 

2. นโยบายท่ัวไป เปนนโยบายท่ีผูบริหารระดับกลาง เปนผูกําหนดข้ันตามนโยบายข้ันพ้ืนฐาน
ทําใหนโยบายข้ันพ้ืนฐานมีความชัดเจนข้ึนเปนท่ีเขาใจของผูปฏิบัติไดโดยงาย เชน “การรับบุคลากรของ
บริษัทจะตองจัดสอบเพ่ือคัดเลือกใหไดผูท่ีมีความรูความสามารถ โดยใชวิธีการสอบหลายวิธีเพ่ือใหได
บุคคลตามท่ีตองการ” เปนตน 

3. นโยบายเฉพาะแผนก เปนนโยบายท่ีกําหนดโดยผูบริหารระดับหัวหนางานในแผนกตางๆ 
เปนนโยบายท่ีมีความละเอียดชัดเจน เฉพาะเรื่อง เชน “แผนกจัดซ้ือตองการพนักงานจัดซ้ือท่ีจบปริญญา
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ตรีทางดานสาขาการตลาดโดยตรงไดเกรดเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไปและตองมีผลการเรียนทางคอมพิวเตอรอยาง
นอย 12 หนวยกิต” เปนตน 

 

ข้ันตอนของการกําหนดนโยบาย  

   การท่ีองคการจะกําหนดนโยบายใหไดผลดีและนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นควรมีข้ันตอน
ดังนี้ 

1. การริเริ่มนโยบาย  เปนการกําหนดวาจะเริ่มตนทํางานอะไร และจะใหใครทํา นั่นคือการ
กําหนดนโยบายแนวคิด หรือมีความคิดริเริ่มกอน เชน การสรรหาและบรรจุบุคลากร ก็ตองเริ่มตนท่ีการ
กําหนดนโยบายวาทํางานอะไร จะจางบุคคลท่ีมีคุณลักษณะอยางไร จากแหลงใด เปนตน 

2. การหาขอมูลหรือขอเท็จจริง  เปนข้ันท่ีหาขอมูลหรือขอเท็จจริงในเรื่องท่ีกําหนดข้ึนเปน
นโยบาย เพ่ือใหมีความถูกตอง เชื่อถือได และใหประโยชนอยางแทจริง 

3. เสนอนโยบายตอผูบริหารระดับสูง  การท่ีจะนํานโยบายไปประกาศใชหรือไม อยูท่ีผูบริหาร
ระดับสูงขององคการท่ีจะยอมรับนโยบายนั้นหรือไม จึงจะเปนตองเสนอแนวคิดขอเท็จจริงเหตุผล และ
ความจําเปนใหผูบริหารระดับสูงพิจารณา 

4. การเขียนนโยบายมีความจําเปน เพราะนโยบายท่ีเขียนข้ึนจะเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 
และเปนภาระผูกพันใหผูท่ีเก่ียวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

5. การอธิบายและการอภิปรายขอเสนอนโยบาย การกําหนดนโยบายท่ีจะเกิดผลในทางปฏิบัติ
จะตองมีการอธิบายหรืออภิปรายและถกเถียงกันใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแท 
เพ่ือปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือนํานโยบายไปปฏิบัติ 

6. การอนุมัติและประกาศใชนโยบาย ข้ันตอนนี้เปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองพิจารณาวา 
นโยบายท่ีเขียนข้ึนไดมีการอธิบายและอภิปรายถกเถียงกันแลวนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะประกาศใชหรือไม 
ผูบริหารสูงสุดขององคการจะตองเปนผูอนุมัติและประกาศใชนโยบาย 

7. การเผยแพรนโยบายใหทราบท่ัวท้ังองคการ  หนวยงานมีความจําเปนตองประกาศนโยบาย
ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับทราบ เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และยึดถือนโยบายเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

8. การปฏิบัติตามนโยบาย  การกําหนดนโยบายจะบรรลุวัตถุประสงคก็ตอเม่ือมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย ดังนั้นขอควรพิจารณาท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบาย ก็คือ นโยบายท่ีกําหนดออกมานั้นจะตอง
สามารถนําไปปฏิบัติได คือ ตองสอดคลองกับสถานการณและความเปนจริงในสังคม 

9. การติดตามผล  เปนข้ันตอนท่ีตรวจสอบดูวามีการนํานโยบายท่ีกําหนดไวไปปฏิบัติหรือไม
อยางใด มีปญหาหรืออุปสรรคในดานใดบาง การติดตามผลเปนงานท่ีตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและทําให
เปนระบบจึงจะเกิดประโยชน นโยบายสวนมากมักจะขาดระบบการติดตามผลและรายงานความกาวหนา 
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10. การประเมินผลนโยบาย  การประเมินผลเปนการชี้ใหเห็นวานโยบายท่ีกําหนดข้ึนบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม รวมท้ังเปนการตัดสินวานโยบายท่ีกําหนดข้ึนมีความถูกตองเหมาะสมหรือไม สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริงหรือไม การประเมินผลนโยบายจึงมีความสําคัญยิ่ง 

11. การปรับปรุงและกําหนดนโยบายใหม นโยบายท่ีกําหนดข้ึนเหมาะใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เม่ือกาลเวลาเปลี่ยนไปจะตองปรับปรุงนโยบายใหมใหเหมาะสม 
หรือวาเม่ือประเมินผลพบวา นโยบายท่ีปฏิบัติไปแลวมีขอผิดพลาดหรือบกพรองก็จําเปนตองมีการกําหนด
นโยบายใหม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหาและบรรจุบุคลากร 

   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย ประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ปจจยัภายในองคการ ปจจัยภายในองคการโดยท่ัวไปแลว หมายถึง สภาพแวดลอมภายใน
องคการ แบงออกได 4 ประการ คือ 

1.1. ปรัชญาการบริหาร (Managerial philosophy ) ปรัชญาการบริหารขององคการ 
ในปจจุบันมีความแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคขององคการท่ีจะนําเอาปรัชญาและแนวคิด
ทางการบริหารไปประยุกตใช เชน ในบางกรณีปรัชญาการบริหารเนนสภาพแวดลอมทางกายภาพ บาง
กรณีเนนพฤติกรรมของบุคคล เปนตน แตอยางไรก็ตามการดําเนินงานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย
จําเปนตองคํานึงถึงปรัชญา และแนวคิดทางการบริหารท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม 

1.2. ความตองการ คานิยมและความคาดหวังบุคคลเปนปจจัยสําคัญขององคการการ
บริหารเก่ียวกับบุคคล  โดยเฉพาะการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน  จึงตองคํานึงถึงความพึง
พอใจในการทํางาน  คานิยม  เจตคติ  และความคาดหวังของบุคคล  ในปจจุบันจึงตองบริหารงานเพ่ือให
บรรลุความตองการของบุคคลและองคการไปดวย นอกจากนี้ยังตองมีความเขาใจถึงคานิยมในการทํางาน  
เจตคติเก่ียวกับงานและความคาดหวังในงานของบุคคลท่ีทํางานดวย  เพ่ือจะไดรูจักเลือกใชคนให
เหมาะสมกับงาน 

1.3. เทคโนโลยี  เทคโนโลยีเปนเทคนิคท่ีใชในองคการเพ่ือท่ีจะใชทรัพยากรในองคการ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  บุคคลจะรูสึกถึงพอใจในการทํางาน  และรูสึกวางานนั้นมีความทาทายการจัดการ
โดยนําเทคนิคใหมๆ มาใชในการผลิตเปนการริเริ่มในการดึงเอาความรู ความสามารถ และทักษะของ
บุคคลมาใชมากข้ึน เทคโนโลยีเหลานี้ จะมีความหมายและบทบาทเก่ียวของกับกระบวนการสรรหา   
คัดเลือก  บุคคลเปนอยางยิ่ง  เพราะจะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามรถ  บุคลิกภาพให
เหมาะสมกับเทคโนโลยีเหลานั้น 
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1.4. สถานภาพทางเศรษฐกิจขององคการ  เปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพล
ตอการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล  เพราะความม่ันคงทางเศรษฐกิจขององคการเปนสิ่งดึงดูดให
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเกิดความสนใจอยากเขามาเปนสมาชิกขององคการ 

2. ปจจัยภายนอกองคการ  สําหรับปจจัยภายนอกองคการท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
การสรรหาบุคลากรแบงได  3  ประการคือ 

2.1 นโยบายของรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  เชน  
นโยบายการผลิตกําลังคนของประเทศ  นโยบายการเพ่ิมหรือลดกําลังคน  นโยบายการเพ่ิมหรือลดคาจาง
แรงงาน  ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจางงาน  เชน  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายแรงงาน  
กฎหมายคุมครองแรงงาน  เปนตน  

2.2 เง่ือนไขตลาด  มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการดําเนินงานขององคการท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
2.2.1 บริษัทคูแขงขัน  บริษัทคูแขงขันในการผลิตสินคาและบริการท่ีเหมือนกัน  จะมี

ผลกระทบตอการสรรหาและการคัดเลือก  เพ่ือจะไดคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามา
ทํางาน  จึงมีผลกระทบตอนโยบายการสรรหาบุคลากรโดยการสับเปลี่ยนเปาหมาย  กลยุทธ  วิธีการใน
การวางแผนกําลังคน  และวิธีการสรรหาท่ีจะใหบุคลากรท่ีองคการตองการเขามาทํางาน 

2.2.2 ผูสนับสนุน  ไดแก  ผูสนับสนุนในดานปจจัยนําเขาท้ังในรูปของเงินทุน  วัสดุ
อุปกรณ  และอ่ืนๆ 

2.2.3 ผูท่ีควบคุม  ไดแก  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

2.2.4 ผูบริโภค  ไดแก  ผูซ้ือ  หรือผูรับบริการ ซึ่งบุคคลเหลานี้ มีความตองการท่ีจะรับ
บริการตางๆเปนไปตามคานิยมและความพึงพอใจ  
ดังนั้น  ในการกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากรจึงตองเขาใจเ ง่ือนไขของตลาดมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร และจะกําหนดกลยุทธใหสอดคลองในการสรรหาและบรรจุบุคลากร 

2.3 เง่ือนไขของตลาดแรงงาน  หมายถึง  ภาวะของแรงงานท่ีบริษัทต้ังอยู โดยพิจารณา
แยกตามอาชีพตางๆ โดยเฉพาะอาชีพท่ีหายากและตองแขงขัน  เชน  พนักงานท่ีมีความชํานาญในงาน
อาชีพ  เชน  พนักงานประมวลและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  หรืออาชีพบางอาชีพท่ียังขาดแคลน  
เชน  นักวิทยาศาสตร  วิศวกร  และแพทย  เปนตน  

   การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรจึงไมควรจะเปนเรื่องท่ีตายตัว ควรมีการแกไข
และปรับปรุงใหเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญของสังคม  และสิ่งแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกองคการ  ฉะนั้นในการกําหนดนโยบายจึงตองมีการสํารวจตรวจสอบอยูเสมอ 
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รูปภาพท่ี 1  ภาพแสดงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร 

ท่ีมา   (รุงตะวัน  บูรณพนากานต,2556,หนา49) 

ขอควรพิจารณาในการกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร 

   การพิจารณาเพ่ือการกําหนดนโยบายการสรรหาและบรรจุบุคลากรใหเหมาะสม  และไดกําลัง
งามตามท่ีตองการมีนโยบายเก่ียวของเรื่องนี้  คือ  

1. การทํางานทุกอยางตองพยายามหาบุคคลท่ีดีท่ีสุด  ท่ีจะหาไดเขามาปฏิบัติงานในองคการ
หรือ การหาบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะหาได ( put  the  right  man  on  the  right  job ) 

1.1. ผูมีหนาท่ีในการสรรหาและบรรจุ  จะตองศึกษาลักษณะงานท่ีตองการบุคลากรอยาง
ละเอียด  โดยการศึกษาจากการวิเคราะหงาน ( job analysis )  เพ่ือท่ีจะไดจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 
( jop description ) และจัดทํากําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน ( job specification ) ซ่ึงเปน
การกําหนดถึงลักษณะของงาน  วิธีปฏิบัติงาน  หนาท่ีความรับผิกชอบและคุณสมบัติเฉพาะของงานท่ี
แสดงถึงคุณลักษณะของบุคลท่ีจะทํางานในตําแหนงงานนั้นๆ อันจะเปนขอมูลท่ีใชในการจัดทํา
รายละเอียดในการประกาศใหบุคคลท่ีจะตองการทํางานมาสมัคร และยังนําขอมูลเหลานี้ไปจัดทํา
เครื่องมือหรือวิธีการท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทํางานอีกดวย 

1.2. ความตองการกําลังงานขององคการในระยะยาวและระยะสั้น   ภายในองคการจะมี
การเคลื่อนไหวเก่ียวกับการสรรหาและบรรจุบุคลากรอยูเสมอ เพราะมีการลาออกการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนง และเทคโนโลยีท่ีใช ในการผลิตมีการเปลี่ยนอยูเสมอ กอใหเกิดความตองการทางกําลังคนกลุม

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหา 

ปจจัยภายในองคการ ปจจัยภายนอกองคการ 

 ปรัชญาการบริหาร 

 คานิยม  เจตคติ  
 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 สถานภาพทางเศรษฐกิจของ
องคการ 

 

 นโยบายของรฐับาล 

 เง่ือนไขตลาดคูแขงขัน  
 เง่ือนไขตลาดแรงงาน 
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ใหมข้ึนมา โดยเฉพาะองคการขนาดใหญผูบริหารหรือผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยจะตองทราบถึงความ
ตองการกําลังคนของแตละหนวยงานวาตองการบุคลากรท่ีมีลักษณะอยางไร และจะไดบุคลากรเหลานั้น
จากแหลงใด อยางไรก็ตามเรื่องการวิเคราะหกําลังคนท่ีจะสรรหาไมควรใหความสนใจแตเพียงความ
ตองการกําลังคนเฉพาะในปจจุบันเทานั้น แตควรใหความสนใจกับความตองการกําลังคนในอนาคตดวยนั่น
ก็คือ องคการแตละองคการไมควรบรรจุบุคลากรเฉพาะตําแหนงท่ีวางเทานั้น แตควรวางแผนกําลังคน
ระยะยาว เพ่ือจะไดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมสอดคลองกับงานท่ีทําเพราะองคการมีการขยายตัวและ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอยูเสมอ 

1.3. การกําหนดแผนกําลังคนในระยะยาวนี้องคการตองคํานึงถึงคุณสมบัติสามารถ
ทํางานไดหลายอยางมากกวาท่ีจะพิจารณาเฉพาะความเหมาะสมในงานท่ีมีความตองการในปจจุบันเทานั้น 

2. การสรรหาบุคลากร จะตองสอดคลองกับนโยบายของรฐับาลและกฎหมายท่ีมีอยูหรือบังคับ
ใชอยูเชน 

2.1. การจางคนพิการ คนพิการบางลักษณะอาจใชในการปฏิบัติงานบางลักษณะได เชน 
คนตาบอดทําหนาท่ีรับโทรศัพท งานฝมือบางชนิด เปนตน 

2.2. การจางงานสตรี ปจจุบันใชสตรีทํางานมากข้ึน ถางานใดเปนงานท่ียากพยายามซอย
งานออกเปนสวนยอย เพ่ือใหสตรีไดทํางานมากข้ึน งานใดท่ีมีอันตรายก็หาวีปองกันหรืลดชั่วโมงการ
ทํางาน ถาพิจารณาถึงอาชีพบางอาชีพหรืตําแหนงงานท่ีสําคัญ จะพบวาเม่ือสมัยกอนสตรีไมมีโอกาสท่ีจะ
ทําหนาท่ีองคการหรือไมไดรับการคัดเลือกเขาทํางานเลย เชน ตําแหนงวิศวกร นายอําเภอ ผูวาราชการ
จังหวัด ปลัดกระทรวง เปนตน แตปจจุบันจะเห็นวามีการคัดเลือกสตรีเขาทํางานในตําแหนงเหลานี้มากข้ึน 

2.3. การจางผูสูงอายุ ผูสูงอายุทํางานไมไดเทากับคนหนุมสาว แตบางกรณีเชนอาชีพท่ี
ขาดแคลนหาบุคคลทํางานไดยาก ก็อาจปรับปรุงวิธีการทํางานและจางผูสูงอายุเขาทํางาน เชน 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญของขาราชการฝายตุลาการ ท่ีตออายุราชการของผูพิพากษาท่ีเกษียณอายุ 
60 ป เปน 65 ป โดยการตออายุราชการปตอป เปนตน 

การกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร 

   ลักษณะของนโยบายข้ึนอยูกับสถานการณแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปรงไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี การกําหนดนโยบายการสรรหาและบรรจุบุคลากรเขา
ทํางาน เปนงานข้ันแรกท่ีทําใหงานขององคการประสบผลสําเร็จ มีผลชักจูงใหคนดีมีคุณภาพมาทํางาน 
สนบัสนนุใหบุคลากรขององคการปรับปรุงสมรรถภาพในการปฏบิัติงานอยูเสมอซ่ึงเปนการธํารงรักษาคนดี
ใหอยูกับองคการตอไป ขณะเดียวกันก็เปนการปองกันบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไรประสิทธิภาพ
เขามาทํางานในองคการ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและผูบริหารองคการทุกระดับตองยึดถือนโยบาย
ดานนี้เปนแนวปฏิบัติไดเสมือนๆ กันท่ัวท้ังองคการ ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายการสรรหาและบรรจุ
บุคลากรจึงมีแนวทางสําคัญดังนี้ 
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1. องคการจะตองหาวิธีการท่ีทราบวา ตองการบุคลากรจํานวนเทาใด ในเวลาใด มีความรู
ความสามารถในเรื่องใดบาง ท้ังนี้จะไดกําหนดตําแหนงจํานวนบุคคลใหสมดุลกัน โดยพิจารณาจากการ
ขยายตัวของหนวยงาน อัตราหมุนเวียนของบุคลากร ความตองการและความจําเปนดานอ่ืนๆ 

2. การสรรหาบุคลากร องคการจะตองใหผูสมัครไดทราบถึงสภาพท่ีแทจริงขององคการ เชน 
ความม่ันคง วิธีการทํางาน นโยบายชักจูงบุคคลเขาสมัครงาน เพ่ือเปนหลักประกันวาเม่ือผูสมัครตัดสินใจ
เขาสมัครงานแลว สามารถทํางานอยูในองคการได ไมทําใหองคการเสียหาย 

3. วิธีสรรหาบุคลากร องคการควรกําหนดและปรับใหสอดคลองกับประเภทของการจางตาม
ประเภทของงาน โดยพิจารณาระดับความรูความสามารถของบุคล ดังนี้ 

3.1 งานท่ีตองใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถสูง เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี 
เปนตน 

3.2 งานท่ีตองใชบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะทาง ไดแก ชางเทคนิค ชางไฟฟา ชาง
เครื่องยนต เปนตน 

3.3 งานท่ีตองใชบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญท่ัวไป ไมเฉพาะทาง 
3.4 งานท่ีใชบุคลากรท่ีไมตองใชความรูความสามารถสูง แตเปนการใชแรงงาน(Unshelled 

work) 

4. ประโยชนท่ีจะไดรับจากบุคลากรท่ีจะจางเขาทํางาน เปนหลักการโดยท่ัวไป กลาวคือ
องคการจะจางบุคคลใดเขาทํางาน ก็ตอเม่ือแนใจวาบุคลากรนั้นจะทําประโยชนใหแกองคการอยางคุมคา
เกินคาตอบแทนท่ีองคการจายให โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 

5. ความเท่ียงธรรมในการสรรหาและบรรจุบุคลากรเขาทํางาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอในการรับ
สมัครบุคลากรเขาทํางานก็คือ ปญหาความไมเปนธรรมในการคดเลือกบุคลากร ซ่ึงมีการกลาวกันท่ัวไปวา
ตองมีพรรคพวกจึงจะเขาทํางานได ทําใหมีผลเสียตอองคการ คือการใชระบบพรรคพวกในการคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางาน จะทําใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไมเพียงพอตามท่ีองคการตองการ ปญหาการขาดความ
เท่ียงธรรมแบงไดดังนี้ 

5.1 ตองไมขัดกับกฎหมาย เชน อาชีพบางอยางกฎหมายกําหนดใหจางบุคคลท่ีมีสัญชาติ
ไทยเทานั้นหรือการเขาเมืองของคนตางดาว เปนตน 

5.2 ความแตกตางระหวางเพศ ลักษณะงานอยางเหมาะสมสําหรับเพศหญิง ในปจจุบัน
ผูหญิงสามารถทํางานเทาเทียมกับผูชายเกือบทุกอาชีพ และทุกหนาท่ี ความแตกตางระหวางเพศมักจะ
เกิดข้ึนจากเจตคติ และคานิยมมากกวา งานบางประเภทผูหญิงจะทํางานไดไมดีเทาผูชายจึงทําใหมีขอกีด
กันในเรื่องการรับสมัครงานอยูเสมอ 

5.3 อายุ โดยปกติบริษัทท่ัวไปมักจะสรรหาและบรรจุบุคลากรท่ีอยูในวัยหนุมสาวเขาทํางาน
ในองคการ เพราะวาคนหนุมสาวสามารถพัฒนาไดงายกวาคนมีอายุมาก บุคลากรเหลานี้ยังไมเกิดความ
เคยชินตอเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ และมีความคลองแคลววองไวมากวายกเวนงานบางประเภทท่ี
ตองการผูมีประสบการณสูง ดังนี้คนมีอายุมากจึงเสียเปรียบคนท่ีอยูในวัยหนุมสาว 
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5.4 อิทธิพลของผูสมัคร ในการรับสมัครบุคลากรเขาทํางานในบริษัทมักจะมีปญหาเกิดข้ึน
บอย เนื่องจากผูสมัครบางคนมีความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหารทําใหผูบริหารตองการใหเขามาทํางานใน
องคการดวยหรือผูสมัครเปนญาติพ่ีนองของผูบริหาร ทําใหผลการคัดเลือกบุคลากรขาดประสิทธิภาพได 

6. การกําหนดมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน องคการตองคํานึงถึงคุณสมบัติของ
บุคลากรจึงจะมีผลทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานท่ีใชพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคลากรมี 2 ประการ คือ 

6.1 มาตรบานการศึกษาของผูสมัคร การศึกษาเปนเครื่องกลั่นกรองคุณสมบัติของคน แสดง
วาเปนผูมีความรูความสามารถ นั่นคือผูสมัครงานจะตองมีวุฒิทางการศึกษาระดับหนึ่งโดยพิจารณาจาก
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษาท่ีไดรับในทางตรงกันขามผูท่ีไมไดรับการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา คือผูท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสม จึงไมไดรับการคัดเลือกสําหรับงานบางประเภท ถา
เอาการศึกษาเปนมาตรฐานอาจทําใหเกิดความบกพรองได เพราะบุคลากรอีกหลายคนไมไดรับการศึกษา 
แตมีความเหมาะสมกับงานและบุคคลเหลานั้นพิสูจนใหเห็นวาเปนผูมีความสามารถทํางานไดดีเดนจริงๆ 

6.2 คุณสมบัติท่ีพิเศษแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีมีคุณสมบัติแตกตางไปจากบุคคล
อ่ืนมักเปนสาเหตุท่ีทําใหบางบริษัทไมยอมรับเขาทํางาน เชน คนตัวเล็ก ถนัดซาย สวนสูงไมไดขนาด ตา
บอดสี เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทอาจมีเจตคติหรือเคยเห็นวาบุคคลเหลานี้ทํางานดอยประสิทธิภาพ การ
ท่ีคิดวาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติพิเศษไมเหมือนบุคคลอ่ืนไมสามารถทํางานไดดี โดยไมไดมีการทดลองคนควา
ใหเห็นจริงเปนสิ่งไมถูกตอง และในทํานองเดียวกันการรับบุคคลเหลานี้เขาทํางานโดยไมใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรคัดเลือกก็ไมเหมาสม 

7. การบรรจุตําแหนงท่ีวางลงจากบุคลากรภายในหรือภายนอกองคการ องคการจะตองกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการบรรจุบุคคล เม่ือมีตําแหนงงานวางลง อาจเนื่องมาจากการลาออก เกษียณอายุ เลื่อน
ตําแหนง วาตําแหนงใด ระดับใด จึงจะสรรหาและบรรจุจากบุคลากรภายในองคการและตําแหนงใด 
ระดับใด จึงสรรหาและบรรจุจากบุคลากรภายนอก\ 

   การกําหนดนโยบายการรับสมัครบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาเขาทํางาน เปนวิธีเปนวิธีท่ีถูกตองแต
ควรเปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ มีประสบการณ กระตือรือรนท่ีจะทํางานมีความตั้งใจจริง และไดรับ
การแนะนําจากบุคคลท่ีเชื่อถือได แตขาดการศึกษาเขาทํางานบางประมาณ 5-15% ของผูเขาทํางาน
ท้ังหมด บุคลากรประเภทนี้หากไดรับการฝกอบรมก็จะกลายเปนผูเหมาะสมและทํางานไดดีตอไป 

สรุป  
   นโยบายการสรรหาบุคลากรตองมีเปาหมาย วิธีดําเนินงานและปจจัยท่ีเก่ียวของจึงจะกําหนด
นโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นโยบายการสรรหาบุคลากรยังมีความสัมพันธกับนโยบายดาน
อ่ืนๆ ขององคการ โดยเฉพาะนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน นโยบายเก่ียวกับคาจางและ
เงินเดือน นโยบายการพัฒนาบุคลากร เปนตน 
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   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการสรรหาจากบุคลากรท่ีมีสองประการคือ ปจจัย
ภายในองคการและปจจัยภายนอกองคการ 

   การกําหนดนโยบายการสรรหาบุคลากร ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและความเจริญของสังคมอยูเสมอ 
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คําถามทายบทที่  3 

1. จงอธิบายความหมายของนโยบาย  และลักษณะท่ีดีของนโยบาย 

2. องคประกอบของนโยบายองคหารท่ีสําคัญอยางนอย 3 ประการไดแกอะไรบาง 

3. การกําหนดนโยบายในการสรรหาบคุลากรขององคการ  มีองคประกอบอะไรบาง 

4. นโยบายมีก่ีประเภทอะไรบาง พรอมอธิบาย 

5. ขอบเขตของนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยประกอบดวยอะไรบาง 

6. การกําหนดนโยบายในการจัดหาคนเขาทํางานประกอบดวยอะไรบาง 

7. การกําหนดนโยบายการสรรหาบุคคลมีก่ีประเภท  ไดแกอะไรบาง  จงอธิบายรายละเอียดแตละ

แบบมาใหเขาใจ 

8. องคประกอบของนโยบายของการสรรหาบุคลากร  ประกอบดวยลักษณะอะไรบาง 

9. ปจจัยมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย  ประกอบดวยอะไรบาง 

10. จากคํากลาวท่ีวา  การสรรหาทรัพยากรมนุษยในองคการจําเปนท่ีจะตองมีนโยบาย ในฐานะท่ี

ทานเปนฝายทรัพยากรมนุษย มีหนาท่ีสรรหาบุคลากรจะมีแนวปฏิบัติอยางไร จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

เอกสารอางอิง 

กฤติน  กุลเพ็ง (2555). กลยุทธการสรรหาบุคลากร (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพ.  

กฤติน  กุลเพ็ง (2555). เทคนิคการสัมภาษณงานตามเครื่องมือ Competency. กรุงเทพฯ :  

   พิมพดีการพิมพ.  

จุมพล  หนิมพานิช (2553). การจัดการทรัพยากรมนุษย (พิมพครั้งท่ี 17). กรุงเทพฯ :       
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ณัฏฐพันธ   เขจรนันทน. (2542). การจัดการทรัพยากรบุคคล). กรุงเทพฯ :  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
   มหาวิทยาลัย. 

เตือนตา  สุวรรณจินดา. (2540). การสอบสัมภาษณเขาทํางาน. กรุเทพฯ: อัลฟา  รีเสิรช. 

ไพศาล  เตมีย. (2552). ตัวเลขไมลับในการบริหารคน.  กรุงเทพฯ :  พิมพดีการพิมพ. 

ไพศาล  เตมีย. (สูตรคํานวณ (ไมลับ)ในการบริหารคน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิมพดีการพิมพ. 

ลัดดา  เตามีย. (2554). แบบฟอรมและรายงานในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล.กรุงเทพฯ: พิมพดี 

   การพิมพ. 

ลําดวน  จาดใจดี. (2533). การสมัครงานและสอบสมัภาษณ การสมัครงานทางอินเตอรเน็ต. กรุงเทพฯ : 

   ไทยเจริญการพิมพ. 

วิทยา  ตันติเสวี (2556). แบบฟอรมเอกสารในการบรหิารงานบุคคลและธรุการ. กรุงเทพฯ :  

   ธรรมนิติ เพรส.  

สุภาพร  พิศาลบุตร. (2550). การสรรหาและบรรจพุนักงาน (พิมพครั้งท่ี2). กรุงเทพฯ :   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

อุทุมพร  จามรมาน (2554).  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน   

   กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพ.    



  
 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 

การวิเคราะหงาน 

เนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายของการวิเคราะหงาน 

2. ความสําคัญของการวิเคราะหงาน 

3. ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

4. คําท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหงาน 

5. กระบวนการวิเคราะห.สําหรับการบรหิารทรพัยากรมนุษย 
6. วิธีการวิเคราะหงาน  
7. คุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ของการวิเคราะหงาน และการไดมาซ่ึงขอมูลเพ่ือการวิเคราะห
งาน ตลอดจนการนําไปใชประโยชน 

2. นักศึกษาเขาใจและอธิบายความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษยได 
3. นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการวิเคราะหงาน 

4. นักศึกษาสามารถเขียนคําบรรยายลักษณะงาน และคําบรรยายคุณลักษณะของผูปฏิบัติงานได 
5. นักศึกษาเขาใจ และสามารถใชแบบฟอรมเพ่ือการวิเคราะหงานได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

2. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

4. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
5.  การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน   
2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

5. การจัดทํารายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน 

6. การแสดงบทบาทสมมติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

บทที่ 4 

การวิเคราะหงาน 

   เม่ือองคการไดทราบเก่ียวกับนโยบายของการสรรหาบุคลากรท่ีเปนตัวกําหนดการดําเนินการ
เก่ียวกับกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการแลว  ในบทเรียนนี้เปนเรื่องการนําการ
วิเคราะหงานมาใชในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  ความสําคัญของการวิเคราะหงานท่ีมีตอ
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย โดยท่ัวไปแลวการบริหารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการใดๆ 
จะยึดปรัชญาพ้ืนฐาน ท่ีจะจัดคนใหเหมาะสมกับงาน (put the right man on the right  job) จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองจัดหาบุคคลใหไดตามลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน หรือใหเหมาะสมกับงานมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ซ่ึงวิธีการหรือเทคนิคท่ีนํามาใชกันมากในการท่ีบรรลุเปาหมายขางตน ไดแก การ
วิเคราะหงาน (job analysis) การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (job description) และการกําหนด
ลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน (job specifications) การวิเคราะหงานจึงเปนการเริ่มตนท่ีจะใหได
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการทํางานท้ังหมดขององคการ และเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย ผลของการวิเคราะหงานสามารถนําไปใชประโยชนในเรื่องตาง ๆ เชน การออกแบบงาน 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือกการประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและ
การพัฒนาบุคลากร การจายคาตอบแทน และการประเมินคางาน เปนตน 

   การวิเคราะหงานจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการเพ่ือใหการ
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตหลักท่ีวา “การใชคนใหเหมาะสมกับงาน”  นั่นเอง 

ความหมายของการวิเคราะหงาน 

   การวิเคราะหงาน  จะไดขอมูลเก่ียวกับงาน  และการใชขอมูลนั้นนําไปสูกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานอีก 3 กระบวนการ ไดแก  การบรรยายลักษณะงาน  (Job  Description)  คุณสมบัติเฉพาะ
ของผูปฏิบัติงาน (Job  Specification)  และ การประเมินคางาน (Job  Evaluation) 
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รูปภาพท่ี 1   กระบวนการวิเคราะหงาน 
ท่ีมา   (รุงตะวัน  บูรณพนากานต,  2556, หนา59) 

    

   การวิเคราะหงาน หมายถึง กระบวนการในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานท่ีผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงตางๆ  ไดเขียนคําบรรยายลักษณะงาน  และระบุคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้น
ลงในเอกสาร โดยอาจอยูในรูปแบบเอกสาร แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  หรืออ่ืนๆ  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคขององคการท่ีจะนําไปปรับใชงานตามรูปแบบของธุรกิจขององคการท่ีแตกตางกันไป 

   จะเห็นไดวา การวิเคราะหงาน ซ่ึงผลของการวิเคราะหงานนี้จะบันทึกไวในเอกสาร 2 ประเภท 
ประเภทแรกคือ 

   คําบรรยายลักษณะงาน คือเอกสารท่ีบรรยายถึงตําแหนง หนาท่ี และความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานตอตําแหนงงานท่ีตนเองไดมอบหมายจนสําเร็จลุลวง  

   คุณสมบัติเฉพาะผูปฏิบัติงาน  คือ  เอกสารท่ีระบุถึงวุฒิการศึกษา  อายุ ความสามารถพิเศษ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับลักษณะของบุคคลท่ีจะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จ  

   การประเมินคางาน   เปนการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงาน นํามาประเมินคางานเพ่ือตี
ราคาคางานออกมาเปนคาตอบแทน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความยากงายของงานแตละตําแหนงท่ีแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะงานของผูปฏิบัติงานแตละคน 

   สรุป   การวิเคราะหงานสามารถไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยหลายดาน นับตั้งแตการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัดเลือก การออกแบบงาน การฝกอบรม และการพัฒนาบุคคล 
การประเมินผลผูปฏิบัติงาน ตลอดจนความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน และประโยชนสําคัญอีก
ประการหนึ่ง ความเทาเทียมกันในการจางงานเพราะโอกาสทางกฎหมายในการจางงานท่ีเทาเทียมกันทํา
ใหการวิเคราะหงานมีความสําคัญอยางมาก ซ่ึงเปนเครื่องมือในการพิสูจนความจริงเชน องคการถูก
กลาวหาวากีดกันการจางงาน การบรรจุ หรือการเลือนตําแหนงแกผูจบการศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งก็ตองดู

การวิเคราะหงาน 

การบรรยายลกัษณะงาน 

คุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน 

การประเมินคางาน 



  
 
จากคําบรรยายลักษณะงาน และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานพรอมกับนํามาเปรียบเทียบกันในการปฏิบัติ
จริงทํานองเด่ียวกัน ถาองคการถูกกลาวหาวา จายคาจางใหผูหญิงนอยกวาผูชายก็ตองไปดูหนาท่ี และ
เง่ือนไขในการทํางานระหวางผูหญิงกับผูชาย กับการปฏิบัติจริงหรือ กรณีการกีดกันคนพิการ คนดอยสิทธิ
อ่ืน ๆ ก็ทําในทํานองเดียวกัน 

ความสําคัญของการวิเคราะหงาน  
   การนําเอกสารท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหมาใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะสวน
ของการบรรยายลักษณะงาน  จะทําใหผูสรรหาไดทราบวาผูท่ีจะมาทํางานตําแหนงนี้สามารถทํางานดาน
ใดบาง  มีรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางไร  ตรงกับท่ีหนวยงานขอมา
มากนอยเพียงใด   สวนการระบุคุณสมบัติท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน วาผูท่ีจะมาปฏิบัติงานในตําแหนงงาน
แตละตําแหนงจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าจบในระดับใด  ความสามารถในการพิมพดีด  การใช
โปรแกรมทางดานคอมพิวเตอร เปนปจจัยท่ีจะทําใหผูสรรหานํามาใชในการกําหนดตําแหนงงาน  และ
คุณสมบัติของผูสมัครไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

   การวิเคราะหงานจึงเปนหนาท่ีพ้ืนฐานอยางหนึ่งสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย และเปน
เครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับนําไปใชในกระบวนการบริหารและการแกไขปญหางานเม่ือองคการมีการวาจาง
คนเขามาทํางานแลว พนักงานหรือลูกจางแตละคนจะตองทราบวาหนวยงานตาง ๆ ท่ีเขาไปทํางานนั้นมี
ภารกิจและขอบเขตอยางไร จะตองทราบวาตนเองมีหนาท่ีอยางไรเพ่ือปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน สําหรับในภารกิจเล็ก ๆ ท่ียังไมมีรูปแบบหรือระบบท่ีดีก็อาจไมมีการเขียนไวเปนหลักฐาน
แลวแตนายจางหรือหัวหนางานจะสั่งหรือมอบหมายงานเปนคราวๆไป แตเมือองคการใหญข้ึนพัฒนาการ
ตางๆมีมากข้ึนการเขียนหนาท่ีการงานของแตละคนก็มีความจําเปนมากข้ึนเพราะไมมีใครจะจําหนาท่ีการ
งานไดท้ังหมด 

   ดังนั้น  การวิเคราะหงานทําใหผูดํารงตําแหนงและผูบังคับบัญชารูชัดในหนาท่ีท่ีมอบหมายทําให
เปนเครื่องมือชวยในการควบคุมงานใหบรรลุผลสําเร็จ และชวยประสานงานใหงานดําเนินไปไดดวยดี 

เหตุผลท่ีทําการวิเคราะหงาน 

   เหตุท่ีตองมีการวิเคราะหงาน มาจากปจจัยหลัก 4 ประการ   ดังนี้ 
1. การจัดรูปแบบงานหรือการจัดองคการข้ึนมาใหม  งานจึงมีความสําคัญเปนเครื่องมือสําหรับ

แบงแยก  และมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี  งานจะเปนเครื่องมือในการกําหนดกรอบ
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกคนงาน  การประเมินผลงานและการกําหนดอัตราจายคาตอบแทน  องคการ
จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวจึงข้ึนอยูกับพลังความสามารถ  และกําลังของทรัพยากรมนุษยท่ีจะใช
ในการผลิต  และการบริหารใหไดตามความตองการและเปนผลประโยชนอยางแทจริง  ดังนั้น  การ
วิเคราะหงานจึงมีความจําเปนตอการบริหารงานอยางแทจริงถาปราศจากงานแลวนายจางหรือผูจัดการจะ
ไมมีขอมูลท่ีจะกําหนดรายละเอียด  และขอบเขตของงานเพ่ือมอบหมายใหบุคคลรับผิดชอบไปปฏิบัติ 
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2. การขยายธุรกิจขององคการ ท้ังในแงการผลิตการตลาด และการบริการ ความตองการ
กําลังคนก็เพ่ิมข้ึน การกําหนดภาระหนาท่ีท่ีจะมอบหมายงานเปลี่ยนแปลงไปดวย จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองจัดทําการวิเคราะหงานข้ึนมาใหมใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง 

3. องคการมีขนาดใหญมากข้ึน มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบกวางขวางสลับซับชอนอาจ
สามรถจําแนกกลุมลักษณะงานท่ีแตกตางกันออกออกไปเปนสายงานตางๆ ไดมากมายการกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมข้ึน จึงจําเปนตองทําการวิเคราะหงานเพ่ือศึกษาขอเท็จจริงและวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะของ
งานในตําแหนงตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนดวย 

4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีสําคัญของงานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการ 
กระบวนการทํางานหรือระบบงาน ยอมตองมีการวิเคราะหใหมเพ่ือจัดรูปแบบงานใหมใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เพ่ือผลในการจูงใจเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน และเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน 

 

ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

   ผลของการวิเคราะหงานสามรถนําไปใชประโยชนในเรื่องตาง ๆ ไดมากมาย เพราะขอมูลเหลานี้
จะสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมของหากองคการใดไมมีขอมูลท่ีเก่ียวการวิเคราะหงานเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน   ผูบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยจะประสบปญหาทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  
เพราะคนในองคการมีการปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป  หนาท่ีแต
ละหนาท่ีก็ใชคนท่ีมีคุณสมบัติความยากลําบากในการจัดการดานบุคลากร การวิเคราะหงาน เปน
กระบวนการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย บคุคล   

 ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย 

   การวิเคราะหงานไดมีบทบาทท่ีสําคัญเปรียบเทียบเสมือนเข็มทิศในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
การวิเคราะหงานเปนวิธีการการอยางหนึ่งท่ีกระทําข้ึนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานท้ังใน
แงของคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงานและรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานของงาน เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานดานการบริหารทรพัยากรมนุษยความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย สามารถแสดงใหเขาใจดังภาพท่ี 4.2 ดานขวามือของรูปเปนหนาท่ีทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ีไดจากผลการวิเคราะหงาน และดานซายมือเปนสารสนเทศท่ีเปนผลจากกระบวนการ
วิเคราะหงาน 

 



  
 

 

รูปภาพท่ี 2  ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ท่ีมา   (สุภาพร  พิศาลบุตร. 2550, หนา 64) 

จากภาพสรุปไดดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหงาน เปนเอกสาระสําคัญท่ีจะนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานทางดาน
ทรัพยากรมนุษย  ดังนี้ 

1.1 สารสนเทศของงาน คือ กลุมขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากกรวิเคราะหงาน สารสนเทศของงาน
จะบันทึกไวเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญมากสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย ถาปราศจากการวิเคราะห
ขอมูลท่ีเก่ียวกับงานแลว ผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยจะประสบกับความยากลําบากในการประเมิน
สภาวะแวดลอมลอมหรือลักษณะเฉพาะของงาน แมแตการจําแนกผูสมัครงานกับงานท่ีเปดรับใหม ก็มี
ความจําเปนตองอาศัยสารสนเทศจากการวิเคราะห การนําสารสนเทศจากการวิเคราะหงานไปใชนั้นจะนํา
ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากการวิเคราะหมาจัดทําเปนรูปแบบเพ่ือนําไปใชปฏิบัติจริงในองคการโดยท่ัวไปจะนํา
ขอมูลจากการวิเคราะหงานมาจัดทําลักษณะดังนี้ 

ผลการวิเคราะหงาน 
การนําผลของการวิเคราะหงานไปใช

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การออกแบบงาน 

คําบรรยายลักษณะงาน 

การสรรหาและคัดเลือก 

การสรางโอกาสในการจางงานท่ี 

เทาเทียมกัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การจายคาตอบแทน 

การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

การกําหนดลักษณะเฉพาะ
ของผูปฏิบัติงาน 

สารสนเทศ
ของงาน 
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1.1.1 คําบรรยายลักษณะงาน(Job  description)  คําบรรยายลักษณะงานนี้จะเขียน
อธิบายหนาท่ี  สภาพการทํางาน  และลักษณะอ่ืนๆ  ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของงานนั้น 

1.1.2 การกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน(Job  specification)  เปนการระบุถึง
คุณสมบัติท่ีจําเปนของผูปฏิบัติงานท่ีสามารถทํางานนั้นๆได 

2. การนําผลการวิเคราะหงานไปใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอมูลท่ีไดขากการ
วิเคราะหงานสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง  ดังนี้ 

2.1 การออกแบบงาน  (Job  design)  เปนกระบวนการข้ันสุดทายของการวิเคราะหงาน  
โดยมีวัตถุประสงคในการวิเคราะหงานเพ่ือการออกแบบงาน  กําหนดลักษณะเฉพาะของงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน  กําหนดวิธีการในการทํางานและกําหนดความสัมพันธของงานนั้นกับงานอ่ืนในองคการนั้น  
วัตถุประสงคของการออกแบบงานเพ่ือการปรับปรุงระบบงานการเพ่ิมคุณภาพในการทํางาน  เพ่ือผลใน
การจูงใจ  เพ่ิมความพึงพอใจและผลผลิตไรการทํางาน  และการจัดโปรแกรมดานความปลอดภัยและ
สุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

2.2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย  (Human  resource  planning)  การวิเคราะหงานจะ
ชวยในการกําหนดจํานวนงานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานเหลานี้  ตลอดจนการวางแผนทรัพยากร
มนุษยสําหรับการทํางานแตละอยางใหสอดคลองกับความตองการขององคการ  การออกแบบการ
วิเคราะหงานเพ่ือใชในการวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้นจึงควรเนนท่ีปริมาณ  หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของตําแหนงงานนั้นๆ  พรอมท้ังขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของคนท่ีตองการ  ซ่ึงจะเปนขอมูลโดยตรงในการ
ใชคิดคํานวณ  และพิจารณาวางแผนกําลังคนในอนาคต  โดยพิจารณากับกําลังคนท่ีมรอยูในองคการ 

2.3 การสรรหาและการคัดเลือก(Recruitment  and  selection)  จากการวิเคราะหงาน  
จะทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะงานท่ีจะตองกระทําและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนขอมูลในการ
ออกแบบใบสมัครงาน  (application  blanks)  และการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานใหตรงกับตําแหนงงาน
ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว 

2.4 การสรางโอกาสในการจางงานท่ีเทาเทียมกับ  (Equal  employment opportunity)  

การจางงานมีความเปนธรรม  โดยอาศัยการวิเคราะหงานท่ีใชเปนมาตรฐานในการจางงาน  ใชเปน
กฎเกณฑ  และขอบังคับทางดานแรงงานเก่ียวกับการกระทําท่ีไมเทาเทียมกันของฝายนายจางและลูกจาง  
ซ่ึงฝายบริหารจะตองนําผลจากการวิเคราะหงานมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานดานการจองงานให
ถูกตองเท่ียงตรงรวมกับสภาพแรงงาน  เพราะมักจะมีขอขัดแยงหรือโตเถียงกันและมีการใหรายงานเปน
ลายลักษณอักษรถึงการตัดสินใจ  ดังนั้นงานท่ีมีมาตรฐานจะชวยใหการแกไขปญหาความขัดแยงเหลานี้
หมดไป 

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance  appraisal)  การวิเคราะหงานชวยใน
การประเมินผลผูปฏิบัติงาน  โดยใชเปาหมายของงาน  (job  goal) เปนหลัก  แลวประเมินผลของงานวา
ไดรับผลตามเปาหมายหรือไมเพียงใด  ในการพิจารณากําหนดเปนหมายของงานดังกลาวจะใชประโยชน
อยางมาก 



  
 

2.6 การจายคาตอบแทน (Compensation) อัตราคาจางและเงินเดือดของงานแตละชนิด
มักจะข้ึนอยูกับการประเมินผลซ่ึงเปนกระบวนการท่ีงานตางๆ  ไดถูกประเมินในรูปของคุณลักษณะบาง
ประการของงาน  ซ่ึงกระทําไดดวยการประเมินคางานตางๆ  ไปตามลักษณะท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานนั้น  
โดยปกติมักจะใชคําบรรยายลักษณะงานเปนหลักในกระบวนการนี้ 

2.7 การฝกอบรมและการพัฒนาบุคคล (Training  and  development)  การพัฒนา
โครงการฝกอบรมใหแกคนงานยอมข้ึนอยูกับขอมูลตางๆ  เก่ียวกับกิจกรรมของงานรวมท้ังคามรูและ
ทักษะตางๆ  นอกจากนี้ในการวางโครงการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลหรือกลมท่ียังตองการขอมูล
เก่ียวกับตําแหนงในระดับสูงข้ึนไปซ่ึงเขาจะตองเลื่อยข้ึนไปดวย 

   สรุปแลวผลท่ีไดจากการวิเคราะหงานสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารทัพยากรมนุษย
หลายดาน  นับตั้งแตการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหา  การคัดเลือก  การสรางความเทาเทียมกัน
ในการจางงาน  การจายคาตอบแทน  การประเมินผลผูปฏิบัติงาน  ตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 
 

คําที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหงาน 

   มีคําและขอความท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหงาน  กอนท่ีจะศึกษารายละเอียดเก่ียวการ
วิเคราะหงานจึงควรทําความเขาใจเก่ียวกับคําศัพทท่ีเก่ียวของตอไปนี้ 

   การวิเคราะหงาน (Job  Analysis)  เปนกระบวนการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน  หนาท่ีความรับผิดชอบของานท่ีศึกษานั้น  โดยผลท่ีไดจากการวิเคราะหงานทําใหไดขอมูลท่ี
เก่ียวกับงาน  2  อยางคือ  การแสดงรายละเอียดงาน หรือการบรรยายลักษณะงาน  และการระบุ
คุณสมบัติเฉพาะเก่ียวกับตัวผูปฏิบัติงาน  และนําไปใชในการประเมินคางาน  ทําการจัดแยกประเภทงาน
ตามความยากงาย และนําไปตีราคางานออกมาเปนคาตอบแทน    

   การบรรยายลักษณะงาน  (Job  Description)  เปนเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดของาน 
ไดแก  การอธิบายหนาท่ีความรับผิดชอบ  สภาพการทํางานและลักษณะอยางหนึ่งอยางใดของงานท่ีศึกษา
อยู  โดยในรายละเอียดจะระบุเนื้อหาเก่ียวกับผูปฏิบัติงานวา ใคร ทําอะไร  ท่ีไหน  อยางไร  เม่ือไหร  
ทําไม  เพราะอะไร  เปนตน  โดยเขียนสรุปเปนเนื้อหาวิธีการปฏิบัติงาน 

   การแสดงคุณสมบัติเฉพาะของงาน  (Job  Specification)  เปนการระบุคุณสมบัติท่ีจําเปน
ของผู ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงงานนั้น  ซ่ึงประกอบดวย วุฒิการศึกษา  สวนสูง  น้ําหนัก  ความรู
ความสามารถเฉพาะของตัวบุคคลท่ีจะสงผลใหการทํางานสําเร็จ   

   การประเมินคางาน  (Job  Evaluation)    เปนการตีราคาคางานตามลักษณะความยากงาย
งาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปกําหนดอัตราคาตอบแทนการทํางานใหกับงานในตําแหนงงานท่ีแตกตาง
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กันออกไป  จึงจําเปนท่ีจะตองอาศัยขอมูลของการวิเคราะหงานมาเปนองคประกอบในการแยกประเภท
งานดวย    

   การแยกประเภทงาน  (Job  Classification)  เปนการจัดกลุมงานออกเปนประเภท  โดย
อาศัยเกณฑมาตรฐานงานเปนหลัก  เชน  ตามลักษณะงานหรือตามคาตอบแทนท่ีใหกับงานนั้น  โดยท่ัวไป
การแบงงานมักจะแบงตามประเภทของงานออกตามหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  และการใชความสามารถท่ี
เหมือนกันไวประเภทเดียวกัน  ตัวอยางตําแหนงงานเจาหนาท่ีธุรการ  เปรียบเทียบกับตําแหนงงาน
เลขานุการ  จะมีงานประเภทเดียวกันอยูคือการพิมพงาน ตอบโตเอกสาร  เปนตน โดยเราจะถือวางาน
ประเภทนี้มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน จัดเปนงานประเภทเดียวกัน 

   การออกแบบงาน  (Job  Design)  เปนกระบวนการในการกําหนดลักษณะเฉพาะของงานท่ี
จะใชในการปฏิบัติงานนั้น  กําหนดวิธีการในการทํางานและกําหนดความสัมพันธของงานนั้นกับงานอ่ืนๆ
ในองคการนั้น  วัตถุประสงคของการออกแบบงานก็เพ่ือผลการจูงใจ  เพ่ิมความพอใจในการทํางาน และ
กอเกิดการเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน 

   การเพ่ิมงาน  (Job  Enrichment) คือ  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหางานและระดับความ
รับผิดชอบของงานใหผูปฏิบัติงานตองใชความสามารถเพ่ิมข้ึน  การเพ่ิมงานจะทาทายผูปฏิบัติงานมากข้ึน
ในแงของความสําเร็จในงาน  การยอมรับในความสําคัญ  ความรับผิดชอบและการพัฒนาการทํางานท่ี
สูงข้ึน  ซ่ึงเปนการเพ่ิมความยากลําบากในการทํางาน  เพ่ิมความรับผิดชอบและเพ่ิมประสบการณใหมใน
งานหรือเปนการขยายงานในแนวดิ่ง 
   การขยายงาน  (Job  Enlargement)  คือ  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานใหกับ
ผูปฏิบัติงานทํางานมากข้ึน  ซ่ึงเปนการเพ่ิมงานโดยระดับความรับผิดชอบคงเทาเดิม  แทนการทํางาน
แบบเดิมท่ีรับผิดชอบเพียง 1  งาน  และเพ่ิมงานใหอีก 1  งาน  รวมเปน 2 งาน  คาตอบแทนและ
ตําแหนงเทาเดิม   
   กิจกรรมยอย  (Element)คือ  สวนท่ีเล็กท่ีสุดของงานท่ีตองปฏิบัติ  ซ่ึงเปนรายละเอียดของ
วิธีการ  ข้ันตอน  และเทคนิคในการปฏิบัติจัดทํา  เพ่ือกอใหเกิดภารกิจปฏิบัติหนาท่ีตอไป  เชน  จัดเรียง
เอกสารเขาแฟม 

   ภารกิจ  (Task )คือ  กิจกรรมตางๆ  ท่ีผูปฏิบัติงานจะตองเริ่มทําตั้งแตตนจนจบ  โดยใชความรู
ความสามารถและความชํานาญของตนอยางถูกตองเหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดผลงานข้ึนมา  เชน  จัดแฟม  
พิมพจดหมาย  ทําใบเบิกวัสดุ  เปนตน 

   หนาท่ี  (Duty)คือ  จํานวนภารกิจหลายๆ  อยางท่ีเก่ียวของสัมพันธกันตามลําดับท่ีบุคคลใน
ตําแหนงตางๆ  จะตองปฏิบัติอยางเต็มท่ี  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในไวแตละตําแหนง  
เชน  เก็บและคนหาเอกสาร  ดูแลเบิกจายพัสดุครุภัณฑ  เปนตน 

   ตําแหนง  (Position)ประกอบดวยภารกิจและกิจกรรมยอยตางๆ  ซ่ึงแตกตางกันไปตาม
ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปปฏิบัติ  เชน  ตําแหนงพนักงานพิมพดีดตําแหนง
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 



  
 

ภารกิจ 

หนาที ่

ตําแหนง 

งาน 

กลุมงาน 

อาชีพ 

อาชีพถาวร 

กิจกรรมยอย 

   งาน  (Job)คือ  กลุมของหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของสัมพันธกัน  และอยูในระดับเดียวกัน
ท่ีมีปริมาณมากและอาจจัดแบงเปนตําแหนงตางๆ  เพ่ือมอบหมายใหบุคคลหลายคนปฏิบัติ 

   กลุมงาน  (Job  family)ประกอบดวยงานหลายงานท่ีรวมอยูในกลุมเดียวกัน  โดยท่ีงานนั้น
ตองการผูปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันหรือท่ีมีคุณสมบัติสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  เชน  กลุมนัก
ฟุตบอล  กลุมนักบาสเกตบอล  เปนตน 

   อาชีพ  (Occupation)ประกอบดวยกลุมงาน  ซ่ึงมีประเภทงานคลายกันท่ีมีอยูในองคการหรือ
หนวยงาน  และมีสายอาชีพนี้เปนสากล  เชน  อาชีพพนักงานบัญชี  อาชีพแพทย  อาชีพรับราชการ  เปน
ตน 

   สายอาชีพ  (Occupation  line)สายอาชีพเปนชนิดของงานท่ีปรากฏอยูในธุรกิจตางๆ  ดัง
ตัวอยางในสหรัฐอเมริกาไดมีหนวยงานหนึ่งคือ  The  United  States  Employment  Service  ทํา
การสํารวจและใหคําจํากัดความสายอาชีพตางๆ  ในสหรัฐฯ  ไว  และรวบรวมเปนDictionary  of  

Occupational  Titles  และไดจัดทําคําอธิบายความหมายของงานในสายอาชีพในอุตสาหกรรมตางๆ  ไว
ดวย  สําหรับราชการไทย  ก.พ.  ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง  และสายอาชีพในราชการ  

   อาชีพถาวร  (Career) คือ  ตําแหนงงานหรืออาชีพท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดทํามาตลอดชีวิต
การทํางานของเขา  
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ขั้นการบริหาร ขั้นการออกแบบ ขั้นการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล 

ขั้นการกาํหนดผลของ
การวิเคราะหงาน 

ขั้นนําเผยแพร 

กําหนดวัตถุประสงคการใชผลการ
วิเคราะหงานการเลือกงานและกาํหนด

ขอบเขตของขอมูล 

เลือกแหลงและ
ตัวแทนของขอมูล
และวิธีการและ
เทคนิคในการ
วิเคราะหขอมูล 

เก็บรวบรวม
วิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล 

แสดงรายละเอียด
ใบคาํบรรยาย

ลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะ
ของผูปฏิบัติงาน 

การนําเผยแพร
และฝกอบรมผูใช
ผลการวิเคราะห

งาน 

กําหนด 

ความรับผิดชอบ 

ขั้นการควบคุม 

   โดยสรุป  การวิเคราะหงานสามารถจัดทําขอมูลได 2  ขอมูล  คือการบรรยายลักษณะงาน  และ
การระบุคุณสมบัติของผูสมัครงาน  ผลท่ีไดจากการวิเคราะหงานจะนําไปใชในงานทางดานทรัพยากร
มนษุยท้ังหมด 

กระบวนการวิเคราะหงานสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   กระบวนการในการวิเคราะหงานสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยมีข้ันตอนท่ีสําคัญ  6  

ประการ  ซึ่งสามารถสรุปเปนภาพไดดังนี้ 

 

รูปภาพท่ี 4  กระบวนการวิเคราะหงาน 

ท่ีมา (สุภาพร  พิศาลบุตร. 2550, หนา 69) 

 

 



  
 
 จากภาพจะเริ่มพิจารณาข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ข้ันการบริหาร  (Administration  phase)  เปนเรื่องเก่ียวกับการเตรียมและการกําหนด
วาจะทําการวิเคราะหอะไร  (What)  และวิเคราะหทําไม  (Why)  โดยท่ัวไปเปนการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องตอไปนี้ 

1.1 การกําหนดวัตถุประสงคในการใชผลของการวิเคราะหงาน 

1.2 การเลือกงานท่ีจะทําการวิเคราะห 
1.3 การกําหนดประเภทและขอบเขตของขอมูลในการเก็บรวบรวม 

1.4 การกําหนดความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม 

    กอนท่ีจะเริ่มดําเนินการวิเคราะหงานควรจะกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหงาน  ให
ชัดเจนวาจะนําขอมูลไปใชในงานอะไรหรือเพ่ือประโยชนอะไร  ซ่ึงมักจะมีบางสิ่งบางอยางแสดงใหเห็น
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจนทําใหตองมีการวิเคราะหงาน  ในข้ันนี้จะตองกําหนดประเภทของขอมูลท่ีจะเก็บ
รวบรวมและมีขอบเขตในการวิเคราะหงานเพียงใด  มีการเลือกงานท่ีจะทําการวิเคราะหและกําหนดความ
รับผิดชอบในการดําเนินงาน  สวนในการกําหนดการวิเคราะหงานมักจะทําการวิเคราะหงานหลายงาน
พรอมๆกันไป  ไมใชวิเคราะหเพียงงานใดงานหนึ่ง  การวิเคราะหควรใชบุคคลหรือหนวยงานยอยของ
องคการทําการวิเคราะหงาน 

2. ข้ันการออกแบบ  (Design phase) ในข้ันนี้เปนการกําหนดวิธีการวาทําอยางไร  (How)  

จึงจะไดขอมูลตามตองการ  กิจกรรมในข้ันนี้เก่ียวของกับ 

2.1 การเลือกแหลงและตัวแทนของขอมูล 

2.2 การเลือกหรือวิธีระบบในการวิเคราะหงาน 

2.3 การเลือกเทคนิคในการวิเคราะหขอมูล 

3. ข้ันการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  (Data  gathering  and  analysis  phase)  ใน
ชั้นนี้ถือเปนหัวใจของการวิเคราะหงานและประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญ  3  ประการ  คือ 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตองการตามวิธี  และกระบวนการท่ีไดเลือกไวเพ่ือทําการ
วิเคราะห 

3.2 การวิเคราะหซ่ึงหมายถึง  การบรรยาย  การจําแนก  และการประเมินคาปจจัยของ
งานท้ังหลาย 

3.3 การสังเคราะหซ่ึงหมายถึง  การะบวนการแปลความหมายและจัดระบบขอมูลของ
องคการในรูปแบบท่ีจะนําไปใชได 

4. ข้ันการกําหนดผลของการวิเคราะหงาน  (Product  formulation  phase)  ในข้ันนี้
ขอสนเทศท่ีเปนผลผลิตจากกระบวนการวิเคราะหงาน  ไดแก  เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน  และ
เอกสารการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติ   
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5. การนําเผยแพร  (Dissemination  phase)  ในชั้นนี้เก่ียวของกับผูท่ีตองการใชผลของ
การวิเคราะหงาน  โดยประกอบดวย  2  กิจกรรมคือ 

5.1 นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหใหกับผูทําหนาท่ีสรรหาคนเขาทํางาน  ผูฝกอบรมพนักงาน
และบุคคลอ่ืนๆ  ท่ีตองการใชดวย 

5.2 ใหการอบรมอยางถูกตองแกผูท่ีนําผลการวิเคราะหงานไปใช 
6. ข้ันการควบคุม  (Control  phase)  การใชผลของการวิเคราะหงานจะตองมีการ

ตรวจสอบจากผูใชอยูเสมอ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในองคการอยูตลอดเวลา  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหระบบการทํางานตองเปลี่ยนไปหรือมีการปรับปรุงวิธีการทํางาน
ซึ่งสิ่งท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ก็เปนสาเหตุท่ีตองมีการจัดทําการวิเคราะหงานข้ึนมาใหม 
 

วิธีการวิเคราะหงาน 
   การวิเคราะหงานสามารถกระทําไดหลายวิธีการ  แตในท่ีนี้จะนําเสนอวิธีการวิเคราะหท่ีสําคัญ  
4  วิธี  ดังตอไปนี้ 

1. วิธีการสัมภาษณ  การวิเคราะหงานโดยวิธีการสัมภาษณเปนวิธีการท่ีนิยมใชมากวิธีหนึ่ง  
สาระสําคัญของวิธีการนี้คือ  การสัมภาษณโดยผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหงาน  เพ่ือคนหาขอมูลเก่ียวกับ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติในตําแหนงหนึ่งๆ  คุณสมบัติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  และ
เง่ือนไขของการจางในตําแหนงงานนั้นๆ  โดยท่ัวไปแลวผูใหสัมภาษณคือผูเชี่ยวชาญงานซ่ึงอาจจะเปน
ผูปฏิบัติงานหรือหัวหนางานของตําแหนงงานนั้น  โดยการสัมภาษณอาจเปนกลุมใหญ  เพ่ือใหบุคคล
เหลานี้อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติงานนั้นๆ  สวนการสัมภาษณหัวหนางานก็อาจทําได  เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดจากผูปฏิบัติงานดวย 

   การวิเคราะหงานโดยวิธีสัมภาษณ  มีประโยชนตอการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ดังตอไปนี้ 

1.1 เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงาน  เพ่ือนําไปพัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร 
1.2 เปนวิธีการท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับงาน  เพ่ือนําไปใชในการสราง

หรือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหงานแบบอ่ืนๆ  เชน  แบบสํารวจดวยแบบสอบถาม  เปนตน 

1.3 สามารถใชเปนวิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยวิธีการอ่ืนๆ 

   สําหรับวิธีการสัมภาษณนี้  หากจะใหถูกตองและไดผลนั้น  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความ
เขาใจกับผูถูกสัมภาษณ  โดยใหมีความเขาใจอยางถูกตองเก่ียวกับวัตถุประสงคของการสัมภาษณกอนท่ีจะ
ลงมือสัมภาษณ  ท้ังนี้  เพราะมักจะมีความเขาใจผิดบอยครั้งวา  การสัมภาษณตามลักษณะดังกลาวคือ  
การประเมินประสิทธิภาพการทํางาน  ซ่ึงหากเขาใจผิดเชนนี้แลวผลเสียท่ีตามมาก็คือ  ผูถูกสัมภาษณก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงปกปด  และไมเต็มใจท่ีจะใหขอมูลตามความเปนจริง  หากองคการตองการวิเคราะห
งานโดยมีจุดประสงคเพ่ือนําไปใชในการคัดเลือกบุคลากรแลวก็ไมควรท่ีจะใชวิธีการสัมภาษณเพียงวิธีการ



  
 
เดียว  แตวิธีการนี้จะเปนวิธีการท่ีมีประโยชนมากหาก  องคการตองการนําขอมูลการสัมภาษณไปใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหงานดวยวิธีการอ่ืนๆ  เชน  การใชแบบสอบถาม  เปนตน 

2. วิธีการใชแบบสอบถาม  คือ  การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานโดยการสงแบบสอบถามให
ปฏิบัติงานไดแสดงความเห็นเก่ียวกับหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  และภารกิจตางๆ  รวมท้ังคุณสมบัติท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติงาน  การใชแบบสอบถามเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมาก  เพราะทําไดสะดวกและเสีย
คาใชจายนอย  แตจะตองมีการออกแบบสอบถามท่ีดี  จึงจะไดขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณแบบสอบถามเปน
รายการของคําถาม  ซึ่งเม่ือผูปฏิบัติงานตอบเสร็จแลวผูบังคับบัญชาก็จะทบทวนแกไข  เพ่ิมเติมคําตอบนั้น
อีกครั้งเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองยิ่งข้ึน  หลังจากนั้นนักวิเคราะหงานก็จะไดขอมูลจากแบบสอบถามนี้เขียน
คําบรรยายลักษณะงาน  และการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน 

3. วิธีการสังเกตการณ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ  คือ  การใชประสาท
สัมผัสท้ังหาสังเกตหรือศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือหาขอสรุปหรือขอเท็จจริง
เก่ียวกับลักษณะงาน  และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ  การสังเกตการณปฏิบัติงานนี้
เปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บขอมูลในงานท่ีตองปฏิบัติกับเครื่องมือ  เครื่องจักร  หรืองาน
ภาคสนาม  การสังเกตการณปฏิบัติงานจะตองสังเกตการทํางานจากผูปฏิบัติงานในขณะกําลังทํางานนั้น
โดยตรง  ท้ังนี้   จะตองเปดโอกาสใหปฏิบัติงานไดทํางานตามหนาท่ีในทุกข้ันตอนของงาน  การ
สังเกตการณมักจะดําเนินการโดยผูชํานาญการสังเกตอยางมีจุดมุงหมาย  มีระบบระเบียบแนนอน  และ
ตองจดบันทึกในเวลาสังเกตใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด 

   การสังเกตการณทํางานจะตองสังเกตข้ันตอนในการทํางานหรือวงจรในการทํางาน  ต้ังแต
เริ่มตนจนงานเสร็จลง  นับวาเปนวิธีการวิเคราะหงานท่ีมีประโยชนมากเพราะชวยใหนักวิเคราะหงาน
คุนเคยกับทักษะท่ีใชจริงในการทํางาน  สภาพแวดลอม  บรรยากาศของการทํางานและเครื่องจักรวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการทํางาน  แตวิธีการสังเกตก็ไมเหมาะท่ีจะใชกับงานทุกประเภท  การสังเกตการทํางาน
เหมาะสมกับงานท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีใชเวลาไมมากนัก  เปนงานท่ีใชทักษะไมสูงนัก  และมักจะเปน
งานท่ีใชแรงกายมากกวางานท่ีใชความคิด  สําหรับงานท่ีมีกระบวนการในการทํางานนานใชเวลาเปนเดือน
เปนปจึงจะแลวเสร็จ  หรือเปนงานท่ีใชความสามารถทางสมอง  งานท่ีใชทักษะสูงไมควรใชวิธีการสังเกต
การทํางาน 

4. วิธีการบันทึก  เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  ท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานท่ีเกิดข้ึน
จริง  และบงชี้ถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตนท่ีดีและไมดี  จากนั้นพฤติกรรมเหลานี้จะไดรับการจัดกลุมเปนมิติ
ตางๆ  วิธีการบันทึกแบงไดเปน  4  วิธี  คือ 

4.1 การเก็บบันทึกประจําวันในสมุดประจําตัว  วิธีแตละคนจะมีสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
ในแตละชั้นไวในสมุดบันทึกของแตละคน  บางคนอาจเก็บบันทึกไวในหัวของานท่ีแยกทําตามประเภทของ
งานและกิจกรรม  บางคนบันทึกเวลาท่ีใชกับงานแตละงาน  บางคนบันทึกเฉพาะกิจกรรมหรือการ
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ปฏิบัติงานเฉพาะท่ีแตกตางกันเทานั้น  และบางคนบันทึกรายละเอียดตางๆ  ท้ังหมดทุกวัน  การเก็บ
บันทึกประจําวันนับวาเปนเอกสารท่ีเชื่อถือไดเพราะบันทึกตามความเปนจริงท่ีแตละคนปฏิบัติ 

4.2 การเก็บบันทึกเฉพาะเหตุการณสําคัญ  ไดแก  การเก็บบันทึกเฉพาะงานท่ีแตกตางไป
จากท่ีเคยเกิดข้ึนเปนประจํา  โดยเฉพาะงานท่ีมีลักษณะพิเศษดีกวาปกติหรือตํ่ากวาปกติ  การเก็บบันทึก
จะกระทําโดยหัวหนางานจากการสังเกตการณปฏิบัติงานประจําวัน  ไมใชเปนการวิเคราะหงานโดย
ละเอียดนัก  แตจะเลือกบันทึกงานท่ีเห็นผลเดนชัดนัก 

4.3 การเก็บบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน  วิธีจะบันทึกดวยการถายภาพยนตรหรือดวย
อุปกรณการถายภาพอ่ืนๆ  หรือบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน  การบันทึกอาจกระทําเปนครั้งคราวไมใช
กระทําตลอดเวลา  มีวัตถุประสงคแกไขพฤติกรรมในการทํางานท่ีไมเหมาะสมและการหาวิธีการทํางานท่ี
ถูกตองท่ีสุด วิธีการบันทึกจะชวยใหผูวิเคราะหงานสามารถเห็นภาพท่ีคอนขางสมบูรณของงานท้ังหมด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หากไดมีการสัมภาษณเพ่ิมเติมภายหลังดวยแลว  จะทําใหไดขอมูลมีความครบถวน
และสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 อยางไรก็ตาม  ไมวาจะเปนการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใดก็ตาม  หากขอมูลท่ีไดรับไมสมบูรณ
เพียงพอหรือมีขอผิดพลาดก็จะทําใหการวิเคราะหงานผิดพลาดไปดวย  ดังนั้น  ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตองใชความรอบคอบ  ระมัดระวังอยางยิ่งเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง  และมีความทันสมัยเพียงพอ  ในแตละ
วิธีดังกลาว  อาจมีขอดีและขอเสีย  ซ่ึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกัลปงานนั้นๆ 

ขอมูลเกี่ยวกับงานท่ีตองรวบรวม 

   ในการวิเคราะหงาน  เราจะรวบรวมเฉพาะขอมูลท่ีจําเปน  กลาวคือ  เปนขอมูลท่ีอธิบายถึง
ภารกิจหลัก  และขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดังกลาวในแตละงาน  ซ่ึงจะชวยใหสามารถ
แยกแยะความแตกตางในแตละงานได  ท้ังนี้เพราะในการปฏิบัติเรามักจะเตรียมคําบรรยายลักษณะงาน  
และคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานข้ึนมาเพ่ือใหใชเราจางงาน  การประเมินคาจาง  และการสรร
หาพนักงานใหม  ซึ่งมักจะเก็บขอมูลตางๆ  ดังนี้    

1. ชือ่ของงานหรือชื่อตําแหนงและท่ีต้ัง  (Job  title  and  location) เปนการกําหนดชื่องาน
และหนวยงานในองคการซ่ึงเปนแหลงท่ีตั้ง  อาจมีวิธีการบางอยางเพ่ือตั้งชื่องานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. ขอสรุปของงาน  (Job  summary) เปนการสรุปในคําบรรยายลักษณะงาน  เพ่ือใหผูอาน
สรุปไดอยางรวดเร็ว  สวนมากมักจะยาวเพียง1-2  บรรทัด 

3. หนาท่ีของงาน  (Job  duties)  เปนการแจกแจงหนาท่ีท้ังหมดพรอมกับชี้ใหเห็นถึงความ
บอยครั้งของการเกิด  หรือรอยละเวลาท่ีใชในแตละหนาท่ี  สวนมากจะกลาววาผูดํารงตําแหนงจะทํา
อะไรบางและจะทําอยางไร 

4. เครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ(Machine,  tools  and  equipment)  เปนการแจก
แจงวามีเครื่องมือและเครื่องชวยเหลือในการทํางานอะไรบาง 



  
 

5. วัสดุ  สินคา  และบริการ  (Materials,  products  or  services)  ระบบวัสดุท่ีใชและ
สินคาหรือบริการท่ีทํา 

6. การบังคับบัญชาท่ีกระทํา  (Supervision  given)  สําหรับงานของหัวหนากะหรือหัวหนา
งาน  จะตองมีบุคคลท่ีอยูการควบคุมและชื่องานท่ีอยูภายใตการดูแล 

7. ความสัมพันธกับงานอ่ืน  (Relation  to  other job)  ระบุวางานใดท่ีจะเลื่อนมาสูงานนี้ได  
ขณะเดียวกันก็ระบุดวยวา  จากเง่ือนไขของงานนี้จะเลื่อนตําแหนงไปสูงานใดตอไป 

8. 8.ทักษะทางสมอง  (Mental  skills)  ระบุทักษะทางสมองตางๆ  เชน  เปนคนท่ีมี
ความสามารถในการแปลความหมายจากขอมูลและความคิดท่ีซับซอน  เปนคนท่ีเฉลียวฉลาด  และมี
จินตนาการ  เปนคนท่ีมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอคนอ่ืน 

9. ความตองการทางกายภาพ  (Physical  demand)  ระบุถึงชนิดและปริมาณของการใช
ความสามารถในดานรางกายจากลักษณะของการทํางาน  เชน  การสั่งหรือการยืน 

10. ทักษะทางกายภาพ  (Physical  skills) เชน  การใชมือไดคลองแคลว  ความสัมพันธ
ระหวางการใชตา  มือ  และเทา 

11. ความรับผิดชอบ  (Responsibilities)  เชน  ความรับผิดชอบตอผลผลิต  อุปกรณหรือ
ความรับผิดชอบตอการปองกันเงินองคการสูญหาย 

12. สภาพการทํางาน  (Working  conditions)  เปนเง่ือนไขทางดานสภาพแวดลอม  เชน  
ความเย็น  ความรอน  ฝุน  เสียง 

13. การเสี่ยงภัยอันตราย  (Hazards)  เปนภัยอันตรายท่ีตองเผชิญเปนประจําหรือมีโอกาส
เปนไปได  เชน  กระดูกหัก  มือแตก 

14. การศึกษา  (Education)  ระบุถึงประเภทของทักษะท่ีตองการและจํานวนชั้นปของการ
เรียนท่ีจะทําใหมีทักษะดังกลาว 

15. การเตรียมตัวดานอาชีพ  (Vocational  Preparation) รวมถึงการศึกษาดานอาชีพการฝก
ชางฝมือ  การมีประสบการณกอนมาทํางานและการฝกอบรมในขณะทํางาน 

   เม่ือไดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ  ตามกระบวนการวิเคราะหงาน
ดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น  ข้ันตอไปก็คือการนําขอมูลมาสรุปเปนหนาท่ี  และความรับผิดชอบของตําแหนง
งาน  ซ่ึงแตกตางกันไปตามลักษณะของตําแหนงงานนั้นๆ  ตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  สําหรับการ
วิเคราะหงานแตละครั้ง  คําบรรยายลักษณะงานเปนผลเบื้องแรกของการวิเคราะหงาน  และนับวาเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญของงานยุคคลท่ีจะนําไปสูการประสานกิจกรรมตางๆ ขององคการ  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีตองการ  รูปแบบคําบรรยายลักษณะงานจะแตกตางไปตามแนวปฏิบัติของแตละ
องคการ  องคการหนึ่งอาจมีรายละเอียดของรูปแบบมาก  ในขณะท่ีอีกองคการหนึ่งอาจมีรายละเอียด
เพียงคราวๆ  พอใหรูวา  พนักงานท่ีดํารงตําแหนงนั้นๆ  มีขอบเขตความรับผิดชอบและหนาท่ีจะตอง
ปฏิบัติเพียงไร  ฉะนั้นจึงไมมีรูปแบบมาตรฐานท่ีแนนอน 
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   หลังจากท่ีไดเขียนเอกสารคําบรรยายลักษณะงานแลวจึงไมเปนการยากท่ีจะระบุวาผูจะ
ปฏิบัติงานรายละเอียดดังกลาวไดดีจะตองมีคุณสมบัติอยางไร  การระบุคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานตามคํา
บรรยายลักษณะงานนี้เรียกวา  การกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน 

   อยางไรก็ตาม  การเขียนคุณลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานท่ีถูกตองและแนนอนเปนสิ่งท่ีทําได
ยาก  เพราะบางครั้งผูอานเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน  ตางก็อาจจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของบุคคลแตกตางกันไป  ซ่ึงดวยเหตุนี้จึงมีองคการจํานวนไมนอยท่ีไมระบุคุณลักษณะเฉพาะของ
ผูปฏิบัติงานไวเปนท่ีแนนอน  คงทําแตเฉพาะเอกสารคําบรรยายลักษณะงานเทา  โดยใหผูคัดเลือก
พนักงานหรือหัวหนางานระดับสูง  เปนผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานท่ีตนตองการหรือเห็น
วาเหมาะสมข้ึนมาเอง 

ความหมายของคําบรรยายลักษณะงาน 

   คําบรรยายลักษณะงาน  หมายถึง  ขอความท่ีแสดงถึงรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงานหนาท่ี
ความรับผิดชอบ  กระบวนการปฏิบัติงานและเง่ือนไขท่ีแสดงถึงลักษณะงาน 

    โดยท่ัวไปแลวคําอธิบายลักษณะงาน  เปนเอกสารท่ีแสดงถึงขอตกลงอยางเปนทางการ
ระหวางผูบริหารขององคการ  และผูใตบังคับบัญชา  ในการท่ีจะกําหนดขอบเขตเนื้อหาของงาน
รายละเอียดในการปฏิบัติงานท่ีผูดํารงตําแหนงนั้นๆ  จะตองรับผิดชอบ  ในการจัดทําคําบรรยายลักษณะ
งานจะตองทันตอเหตุการณ  หากเม่ือใดมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานก็จะตองจัดทําข้ึนใหมและจะตองมี
ระบบตรวจสอบไดวา  มีการมอบหมายงานตรงตามตําแหนงหนาท่ีหรือไม  ท้ังตองกําหนดใหมีเอกสารคํา
บรรยายลกัษณะงานใหพรอมท่ีจะใชปฏิบัติหนาท่ีไดประจําทุกหนวยงาน 

    คําบรรยายลักษณะงานจะตองเปนเครื่องมือแสดงหรือรายงาน  ใหทราบวาตําแหนงนั้นๆ  
จะมีหนาท่ีความรับผิดชอบอะไรบาง  อยางไร  แตมิใชเปนตัวกําหนดวาตําแหนงจะตองทําหนาท่ีอะไรการ
กําหนดวาตําแหนงจะมีหนาท่ีอะไร  อยางไร  เปนอํานาจหนาท่ีของฝายบริหารขององคการ  ดังนั้นหาก
มอบหมายงานจากฝายบริหารใหแกผูปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป  คําบรรยายลักษณะงานก็จะตองมีการ
แกไขใหถูกตองตอไป 

    คําบรรยายลักษณะงานท่ีถูกตองสมบูรณจะเปนผลท่ีไดจากการวิเคราะหงาน  ซ่ึงจะมี
กระบวนการท่ีเก่ียวของตอเนื่อง  ดังรูปภาพท่ี 14 

 

 

 



  
 

 

รูปภาพท่ี 5  กระบวนการท่ีเก่ียวของของคําบรรยายลักษณะงาน 

ท่ีมา   (สุภาพร  พิศาลบุตร,  2547,  หนา  69) 

การกําหนดหัวขอในคําบรรยายลักษณะงาน 

   การกําหนดหัวขอในคําบรรยายลักษณะงาน  จะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคหรือประโยชนท่ีตองการ
ไดจากการใชเอกสารคําบรรยายลักษณะงานนั้น  เชน  การใชประโยชนสําหรับการสรรหาและคัดเลือก
บุคคล  คําบรรยายลักษณะงานก็จะถูกกําหนดใหเนนในเรื่องหนาท่ีความรับผิดชอบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล  คําบรรยายลักษณะงานก็จะถูกกําหนดใหเนนในเรื่องหนาท่ีความรับผิดชอบ  และ
คุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงนั้นๆ  เปนหลัก  หรือถาจะใชประโยชนในการมอบหมายงานก็จะเนนใน
เรื่องของกระบวนการปฏิบัติงาน  ระยะเวลา  และองคประกอบท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  เปนตน  โดย
ปกติคําบรรยายลักษณะงานจะเขียนไวในรูปของเอกสารความยาวเพียงไม ก่ีบรรทัดจนถึงหลาย
หนากระดาษ  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาหัวขอในคําบรรยายลักษณะงานจะตองมีตั้งแตแบบฟอรมสั้นๆ  ท่ี
กําหนดหัวขอเพียง  3-4  หัวขอ  จนถึงแบบฟอรมรายละเอียดท่ีจะกําหนดหัวขอตางๆ  ไวเปน  10  

หัวขอข้ึนไป  ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีจะใชเปนหลักหัวขอหลักในคําบรรยายลักษณะงานจะมีขอมูล
ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงาน  (Job  identification) 
2. ลักษณะงานอยางยอ  (Job  summary) 
3. หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  (Duties  performed) 
4. แสดงลักษณะการบังคับบัญชา  (Supervision) 
5. ความสัมพันธกับงานอ่ืน  (Relation  to  other  jobs) 
6. เครื่องจักร  เครื่องมือ  และวัสดุในการทํางาน  (Machines, tools ,and  materials) 
7. สภาพการทํางาน  (Working  conditions) 

 

การวิเคราะหงาน 

คําบรรยาย 
ลักษณะงาน และ 
การกําหนด
ลักษณะเฉพาะ 
ของผูปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

บันทึกผล ใชประโยชน 
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8. ระบุความท่ีชัดเจนของศัพทเฉพาะในวงการท่ีเก่ียวของกับตําแหนง  (Definition  of  
unusual terms) 

9. สรุปลงทายดวยขอคิดอ่ืน ๆ  (Comments  which  add  to  and  clarity  the  
above)3 

10. การพรอมท่ีจะใหตรวจสอบในงาน 
11. ระบุการรับทราบ 

 

ความหมายของการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน 

   การกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน  หมายถึง  ขอความท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน  ในเรื่องของความรู  (Know ledges) ความสามารถ (Abilities) ทักษะ (Skills) 

และองคประกอบอ่ืน ๆ  (Other Characteristics) หรือใชคํายอวา  KASOCs  เพ่ือใชปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวงไป 

   การกําหนดลักษณะเฉพาะของปฏิบัติงานแตกตางจากคําบรรยายลักษณะงาน  ในแงท่ีวาคํา
บรรยายลักษณะงานอธิบายรายละเอียดของหนาท่ี  และความรับผิดชอบท่ีจะตองปฏิบัติสวนการกําหนด
ลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานอธิบายวางานนั้นๆ  ตองการคนทํางานท่ีมีคุณสมบัติอยางไร  จึงจะทํางาน
นั้นใหลุลวงไดหรือกลาวอีกนัยวาคําบรรยายลักษณะงานกลาวถึงงานในขณะท่ีการกําหนดลักษณะเฉพาะ
ของผูปฏิบัติงานกลาวถึงคนทํางาน  ในบางครั้งการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานก็เขียนรวมกับ
คําบรรยายลักษณะงานดวย 

   การเขียนอธิบายคุณลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติ  มีคําในภาษาอังกฤษท่ีหมายถึงคุณสมบัติ
ประจําตําแหนงอยูหลายคํา  เชน  person  profile,  person  specification  แตคําท่ีใชกันแพรหลาย
มากท่ีสุด  คือ  job  specification  ในสวนภาษาไทยนอกจากคําวา “คุณสมบัติประจําตําแหนง” แลว
อาจยังใชคําอ่ืนๆ  อีกหลายคํา  เชน  การกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะของ
ตําแหนง  รายละเอียดคุณสมบัติท่ีตองการและการระบุคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน  เปนตน 

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกบัตําแหนง 
 

   คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับตําแหนงประกอบดวย  การศึกษา  ประสบการณ  ความสามารถทาง
กายภาพ  ความสามารถทางดาน  ความคิด  สภาพการทํางานและอันตรายในการทํางาน  ไดแก 

1. การศึกษา  คุณสมบัติขอนี้รวมถึงระดับการศึกษา  จํานวนปการศึกษา  ความตองการ
ความรูเฉพาะดาน  หรือการฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง  นักวิเคราะหงานจะใชขอมูลเก่ียวกับ
ความรู  ทักษะ  และความสามารถ  ซ่ึงปฏิบัติในขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีตองใชในการทํางานมา
วิเคราะห  เพ่ือหาระดับการศึกษา  การฝกอบรมหลักสูตรพิเศษท่ีจําเปนสําหรับงาน 



  
 
   การวิเคราะหระดับการศึกษากระทําได  2  วิธี  วิธีแรก  กําหนดการศึกษาใหสูงกวาระดับ  
ความรู  ทักษะ  และความสามารถท่ีจะตองใชในงานเล็กนอย  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีศักยภาพสูงกวางาน  
วิธีนี้จะอาศัยประสบการณนอยลง  วิธีท่ีสองคือ  การกําหนดการศึกษาต่ํากวาระดับ  ความรู  ทักษะ  และ
ความสามารถท่ีจําเปนตองใชในงาน  วิธีนี้จะตองกําหนดคุณสมบัติหรือประสบการณเพ่ิมเติม  โดยถือหลัก
วาประสบการณนั้นตองมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 

2. ประสบการณ  คือ  ความรู  และความชํานาญท่ีไดจากการเห็นและปฏิบัติงาอยางใดอยาง
หนึ่งในอดีต  ประสบการณจะแปลงมาจากทักษะและความสามารถท่ีจําเปนตองมีในการปฏิบัติงาน  เชน  
หากมีความตองการผูปฏิบัติ  ซ่ึงมีความสามารถในการตัดสินใจ  ติดตอสื่อสาร  ควบคุมบังคับบัญชา  
อํานวยการ  อาจจะกําหนดวาเคยมีประสบการณในการบริหารมาแลวโดยปกติประสบการณจะแสดง
ออกมาในรูปของจํานวน  เดือน  ป  ของประสบการณตามสายการเลื่อนข้ันดวย  เชน  ผูชวย
ศาสตราจารย  ตองดํารงตําแหนงเปนอาจารยอยางนอย  5  ป 

3. ความสามารถทางกายภาพ  คือ  คุณลักษณะทางรางกายท่ีจําเปนสําหรับงานนั้นๆ  ไดแก  
สวนสูง  น้ําหนัก  อายุ  เพศ  สุขภาพรางกาย  การใชสายตา  การไดกลิ่น  การไดยิน  เปนตน     
   ตัวอยางเชน  กัปตันเครื่องบิน  จะตองเปนผู ท่ี มีสายตาดี  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง  
ความสามารถทางกายภาพนี้สวนใหญมักจะจําเปนสําหรับงานในระดับปฏิบัติการมากกวางานทางดาน
บริหาร 

4. ความสามารถทางดานความคิด  คือ  ความสามารถของสมองท่ีจะคิดวิเคราะหแกปญหา
เหตุการณตางๆ  ความสามารถทางดานความคิดประกอบไปดวย 

(1) ความฉลาดและความคิดริเริ่ม 

(2) การตัดสินใจ 
(3) ความสามารถทางดานภาษา 
(4) ความสามารถในเชิงตัวเลข 
(5) ความสามารถในการวิเคราะหและวังเคราะห 
(6) ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน 
(7) ความสามารถในการแกไขปญหา 
(8) ความม่ันคงทางอารมณ 
(9) บุคลิกภาพ 

 
   ความสามารถทางดานความคิดนี้จําเปนสําหรับงานตางๆ  เปนสวนใหญ  การกําหนด
ความสามารถทางดานความคิดควรจะกําหนดใหสอดคลองกับงาน  เชน  เลขานุการ  ตองการคนท่ีมี
มนุษยสัมพันธดี  คลองแคลว  พนักงานเขียนคําโฆษณา  ตองการคนท่ีมีความคิดริเริ่ม  สรางสรรค  นัก
บริหารตองการคนท่ีมีความคิดริเริ่ม  ฉลาด  มีการตัดสินใจดี 

5. สภาพการทํางานและอันตรายในการทํางาน  องคประกอบขอนี้จะบอกสภาพแวดลอม
บรรยากาศของการทํางาน  เพ่ือหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมาทํางาน  เชน  สภาพการทํางานของพนักงาน
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ในโรงงานอุตสาหกรรมจะตองเผชิญกับกลิ่นไอความรอน  ความอึกทึกตางๆ  ดังนั้น  ผูท่ีจะทํางาน
จําเปนตองมีสุขภาพรางกาย  สมบูรณแข็งแรง  งานบางประเภทจะบอกใหทราบถึงอันตรายในการทํางาน  
ซ่ึงมีผลตอสุขภาพ  ความสามารถปลอดภัยเพ่ือจะใหผูมาทํางานนั้นทราบลวงหนา  เชน  พนักงานทอผา
ในโรงงานจะตองเผชิญกับเสียงอึกทึกครึกโครม  ซ่ึงจะมีผลทําใหแกวหูอักเสบไดสภาพการทํางานและ
อันตรายในการทํางาน  มักจะกําหนดในงานทางดานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ 
   นอกจากนี้  ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ  อีกซ่ึงข้ึนกับลักษณะงานวาตองการคนทํางานท่ีมีคุณสมบัติ
เชนใด  และบางอาชีพจําเปนตองมีใบอนุญาตการทํางาน  เชน  แพทย  ทนายความ  สถาปนิก  หรือใบ
แสดงวาผานการเกณฑทหารมาแลว 

   การกําหนดลักษณะงานเฉพาะของผูปฏิบั ติงานมีความสําคัญมาก  หากการกําหนด
ลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานไมถูกตองแลวผลอาจจะเกิดข้ึนคือ  การจางคนท่ีขาดความรูความสามารถ
มาปฏิบัติงาน  รวมท้ังขาดประสิทธิภาพในการใชทักษะความรูความสามารถท่ีมีอยู 
   จากคําบรรยายลักษณะงาน  และการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงานตางใหรายละเอียด
เก่ียวกับงาน  และคุณสมบัติของผูท่ีจะมาปฏิบัติงาน  อาจสรุปหัวขอคําบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติ
ของผูปฏิบัติงานท่ีอยูในการวิเคราะหงานไดดังภาพท่ี  15  ดังนี้ 



  
 

รูปภาพท่ี 6 หัวขอในคําบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานท่ีอยูในการวิเคราะหงาน 

ท่ีมา (สุภาพร  พิศาลบุตร. 2550, หนา 81) 

 

   สรปุ ไดวา  การวเิคราะหงานมีเหตุผลมาจากความพยายามจําแนกตําแหนงตางๆ  ออกจากกัน
ใหชัดเจน  จึงตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับโครงสรางของการทํางาน  สําหรับขอมูลท่ีจําเปน
นั้น  มีต้ังแตระดับองคการ  งานยอยหรือหนาท่ีเฉพาะ  ความรับผิดชอบ  ความซับซอนในการทํางาน  
การสางการหรือหรือการจูงใจผูอ่ืน  จนกระท่ังถึงความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการทํางานในหนาท่ีเม่ือ
ไดมาแลว  ก็นํามาเขียนเปนคําบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน 
 

 

การวิเคราะหงาน คือ กระบวนการท่ีกระทํา
เพ่ือใหไดขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับงาน 

 

คําบรรยายลักษณะงาน 
คือ ขอความที่อยูในหัวขอตาง ๆ เชน 

1. ชื่อของงาน 

2. ที่ตั้ง 
3. ขอสรุปของงาน 

4. หนาที ่
5. เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ 
6. วัตถุดิบและรูปแบบที่ใช 
7. การบังคับบัญชาที่ใหและไดรับ 

8. สภาพการทํางาน 

9. การเสี่ยงภัยอันตราย 

คุณสมบัติของผูปฏิบตัิงาน 
คือ ขอความเก่ียวกับคุณสมบัติที่จําเปนของ
คนในการทํางาน ปกติจะประกอบดวย 

1. การศึกษา 
2. ประสบการณ 
3. การฝกอบรม 

4. การริเร่ิม 

5. การใชแรงกาย 

6. การใชแรงงาน 

7. ทักษะดานรางกาย 

8. ความรับผิดชอบ 

9. ทักษะในการติดตอสื่อสาร 
10. คุณลักษณะทางอารมณ 
11. ความตองการดานการรับรูพิเศษ เชน 
การมองเห็น การไดกลิ่น การไดยิน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะหงาน 

ชื่องาน...................................................รหัส..........................................วันท่ี................................ 

ตําแหนง..............................................................................สวนงาน....................................................... 

ชื่อผูดํารงตําแหนง......................................................อุปกรณท่ีใช....................................................... 
ตําแหนงหัวหนางาน.....................................เวลาท่ีทํางาน.............................เลิก..............................น. 

ชื่อหัวหนางาน.....................................................................ผูใหขอมูล 

1. วัตถุประสงคของงาน 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2. สรุปลักษณะงานโดยยอ 
............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

.  

3. หนาท่ี – โปรดอธิบายสั้น ๆ  ทานท่ีทํางานอะไรและถาเปนไปไดอธิบายใหเห็นวา  ทาน
ทํางานอยางไร    ในหัวขอตอไปนี้  

(1) หนาท่ีประจําวัน 
(2) ระยะเวลาท่ีทํางานนั้นสําเร็จ  เปนชั่วโมง  เปนวัน 
(3) หนาท่ีท่ีทําเปนพิเศษ 
(4) ทานทํางานนี้มาก่ีป 
(5) ทานเห็นวา  ทานควรทํางานหนาท่ีอ่ืนอีกหรือไม  โปรดระบุ 

4. ใหระบุกิจกรรมตางๆ 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

5. ลักษณะของสายงานการบังคับบัญชา 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

6. ลักษณะความสัมพันธกับงานอ่ืน 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 



  
 

7. การศึกษา  ใหระบุระดับการศึกษาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานนี้ 
 

ก. ไมตองการ ง. อาชีวศึกษา 
ข. จบการศึกษาภาคบังคับ จ. ปริญญาตรี 
ค. ระดับมัธยม ฉ. สูงกวาปริญญาตรี 

 

8. ประสบการณ  ระบุประสบการณข้ันต่ํา 
 

ก. ไมจําเปน จ. 1-3  ป 
ข. 1  เดือนหรือต่ํากวา ฉ. 3-5  ป 
ค. 1-6  เดือน ช. 5-10 ป 
ง. 6  เดือน ซ. เกิน  10  ป 

 

9. ความสามารถระบุความสามารถท่ีตองการสําหรับงาน 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

 

10. ทักษะ – ระบุทักษะท่ีตองการสําหรับงาน 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 

11. อุปกรณท่ีจําเปนตองใช  การทํางานนี้ตองใชอุปกรณในการทํางานหรือไม  ถาใชโปรดระบุ 

      

 

 

 

 

 ซื้ออุปกรณ นาน ๆ ใชครั้ง ใชเปนครั้งคราว ใชบอยๆ 

ก.      

ข.      

ค.      

ง.      
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12. ลักษณะการใชรางกาย  (ระบุลักษณะการใชรางกายในการปฏิบัติงาน) 
 

 
13. อารมณ  (ระบุผลกระทบท่ีมีตออารมณในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน) 
 

  นาน ๆ ใชครั้ง ใชเปนครั้งคราว ใชบอยๆ 

ก.      

ข.      

ค.      

ง.      

จ.      

 

14. สถานท่ีทํางาน  (ระบุสภาพของสถานท่ีในการปฏิบัติงาน) 
 

  ไมพอใจ  นาพอใจ 

ก.  ภายนอก   

ข.  ภายใน    

ค.  ใตดิน    

 

 
 
 
 
 
 

 ลักษณะการใชรางกาย นาน ๆ ใชครั้ง ใชเปนครั้งคราว ใชบอยๆ 

ก.  การยกของหนัก     

ข.  อาการ  นั่ง   นอน   คลาน    

ค.  ความเร็ว    

ง.  ประสาทสัมผัส    

จ.  (ตา  หู  จมูก  ลิม้รส  สัมผัส)    

ฉ.  ความสั่นสะเทือน    

ช.  อ่ืน ๆ    



  
 

ตัวอยางคาํบรรยายลักษณะงาน 
 

ช่ือตําแหนง (ไทย) เจาหนาท่ีสรรหา ช่ืออังกฤษ HR Executive 

(Recruitment) 

แผนก _ ฝาย บรหิารทรัพยากรมนษุย 
ผูบังคบับัญชา ผูจัดการฝายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
เกรด/ระดับ 5 

 

วัตถุประสงค  (Job  Purpose) 

กรณุาเขียนบรรยายความรับผิดชอบโดยภาพรวม   2 - 3  ประโยค  พรอมกับวัตถุประสงคท่ีองคกรตองมี
ตําแหนงงานนี้ 
รับผิดชอบการสรรหา  การคัดเลือกเบื้องตน  ติดตอประสานงานกับผูสมัคร  และหนวยงานภายในท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพเขาทํางานใหตรงกับความตองการของหนวยงานตาง ๆ  ให
ทันเวลา 
 

ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities) 

หนาท่ีหลัก 

(Key  Res.) 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

(Key  Activities) 

ผลท่ีคาดหวัง 
(Expected  Resuits) 

การสรรหาใบสมัคร - การประสานงานกับหนวยงานตน
สังกัด 

- การติดตอและคัดเลือกสื่อโฆษณา 
- การประกาศรบัสมัครงาน 

- การรวบรวมใบสมัคร 

- ไดกลุมผูสมัครเปาหมายตรง
ตามท่ีตองการ 

- หาใบสมัครไดทันเวลา 

- มีจํานวนผูสมัครเพียงพอ 

- คาใชจายต่ํา 
การคัดเลือก - การคัดคานเลือกใบสมัคร 

- การสัมภาษณเบื้องตน 

- การทดสอบ 

- คุณภาพของผูสมัคร 

- ทันเวลา 
- ความพึงพอใจของตนสังกัด 

การทําสัญญาจาง
งาน 

- การตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน 

- การตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน 

- การทําสัญญาจางงาน 

- เสร็จทันเวลา 
- เสร็จทันเวลา 
- ความถูกตองของเอกสาร 
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ความยากของงาน  (Major  Challenge) 

- ตองติดตอกับบุคคลภายในหลายระดับ  หลายสาขาอาชีพ 

- ตองทํางานภายใตขอกําหนดของเวลา 
- เปนตัวแทนของบริษัทในการรักษาภาพพจนขององคการตอผูสมัครงาน 

- หากเกิดความผิดพลาดในเรื่องเอกสารจะสงผลกระทบมากในภายหลัง 
- ตองประสานงานกับบุคคลหลายฝายท้ังภายนอกและภายใน 

 
ขอบเขตงานของผูใตบังคับบัญชา  (Subordinate’s  Responsibilities) 
 

ตําแหนง จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ 
ไมมี   

   

   
 

การทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน (Working  Relationship) 
 

หนวยงาน/ตําแหนงงานท่ี
ติดตอ 

เรื่องท่ีตองติดตอ ความถี่ 

หนวยงานตนสังกัด ใบขออนุมัติรับพนักงานใหม ไมแนนอน 

 การคัดเลือกใบสมัคร ทุกเดือน 

 การสัมภาษณ ทุกเดือน 

ฝายไอที การขอคอมพิวเตอรใหพนกังานใหม กรณีท่ีเปนหัวหนาข้ึนไป 

บริษัทจัดหางาน การสรรหาพนักงานระดับผูจัดการ ปละ  2 – 3  ครั้ง 
หนังสือพิมพ/วิทยุ โฆษณารบัสมัครงาน ไมแนนอน 

 

 

 

 

 



  
 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

   วุฒิการศึกษา (Education  Background) 

   ปริญญาตรีการจัดการทัพยากรมนุษย  หรือสาขาวิชาท่ีเกียวของ   

ประสบการณการทํางาน  (Professional  Experiences) 

    มีประสบการณ  ไมนอยกวา 5  ป จะพิจารณาเปนพิเศษ 

ความสามารถประจําตําแหนง (Key  Competencies) 

ความสามารถประจําตําแหนง 

(1) มนุษยสัมพันธ  

(2) การประสานงาน  

(3) ความละเอียด  

(4) การวางแผน  

(5) การติดตามงาน  

(6) การใหบริการ  

 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ  (Other) 

(1) บุคลิกภาพดี 
(2) สามารถ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  ภาษาอังกฤษได 

 

ผูจัดทํา 
(Prepared  By) 

ผูอนุมัติ 
(Approved  By) 

ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledge  By) 

   

(......................................) (......................................) (......................................) 

วันท่ี............/.........../......... วันท่ี............/.........../......... วันท่ี............/.........../......... 
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สรุป  
   การวิเคราะหงาน  เปนกระบวนการในการจัดการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะงาน  หนาท่ี
ความรับผิดชอบของงานอยางมีระเบียบ  พรอมท้ังลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับงาน  ในดาน
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และองคประกอบอ่ืน ๆ  ท่ีตองการสําหรับงานเพ่ือใหปฏิบัติงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  ซ่ึงผลของการวิเคราะหงานสามารถนํามาใชในกระบวนการตาง ๆ  
ของการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะในตานการสรรหา  และคัดเลือกบุคคลเขาทํางานจําเปนท่ี
หนวยงานพิจารณาลักษณะ  และความสามารถของบุคคลนั้นๆ  ควบคุมกับลักษณะของงานท่ีเขาตองทํา  
เพ่ือใหการบรรจุบุคคลนั้นไดเหมาะสมกับงานจึงจําเปนตองจัดทําการวิเคราะหงาน  เพ่ือใหไดเอกสารสอง
ฉบับคือ  การเขียนคําบรรยายลักษณะงานและการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

คําถามทายบทที ่ 4 

1. ทําไมจึงกลาววาการวิเคราะหมีบทบาทท่ีสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษยจงอธิบายใหเขาใจ 

2. จงอธิบายความหมายของการวิเคราะหงาน มาใหเขาใจ 

3. กระบวนการในการวิเคราะหงาน  ประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง 

4. วิธีการเลือกตําแหนงในการวิเคราะหงาน  มีวิธีการอยางไรบาง 

5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหงานมีอะไรบาง 

6. การเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน  ประกอบดวยหวัขออะไรบาง 

7. จงบอกประโยชนท่ีไดจากแบบบรรยายลักษณะงานมาใหเขาใจ 

8. จงอธิบายความหมายของการกําหนดลักษณะเฉพาะของงาน (Job Specification) และ

ความสําคัญท่ีมีตอการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนษุย 

9. องคประกอบของการกําหนดลักษณะเฉพาะของงานประกอบดวยอะไรบาง 

10. ใหนักศึกษาเขียนคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการกําหนดลักษณะเฉพาะของ

งาน (Job Specification) มา 1 ตําแหนง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 

การวางแผนและการพยากรณกําลังคน 

เนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายของการวางแผนและการพยากรณกําลังคน 

2. ความสําคัญของการวางแผนและการพยากรณกําลังคน 

3. ประโยชนของการวางแผนและการพยากรณกําลังคน 

4. วัตถุประสงคของการวางแผนและการพยากรณกําลังคน 

5. การจัดทําแผนกําลังคน 

6. เทคนิคและวิธีการวิเคราะหจํานวนตําแหนง 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย ของการวางแผนและการพยากรณกําลังคน และการไดมาซ่ึง
ขอมูลเพ่ือการวางแผนและการพยากรณกําลังคน ตลอดจนการนําไปใชประโยชน 

2. นักศึกษาสามารถจําแนกประชากรผูอยูในกําลังแรงงานและนอกกําลังแรงงานได  
3. นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของการวางแผนและการพยากรณกําลังคน 

4. นักศึกษาสามารถระบุผลทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงดานความตองการ
กําลังคนหรือกําลังแรงงานใจแตละภาคของการผลิตได 

5. นักศึกษาเขาใจ และสามารถคํานวณ เขียนข้ันตอนการวางแผนและการพยากรณกําลังคนไดอยาง
ถูกตอง 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

2. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

4. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
5. การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แผนใส 

4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3.  การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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บทที่ 5 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

   การวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการจะเก่ียวของกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขา
มาทํางานในองคการ โดยการสํารวจตําแหนงท่ีวางลงในแตละป อันอาจเนื่องมาจาก การลาออก การ
เกษียณ  การสมัครใจลาออก หรือการตาย ซ่ึงเปนท่ีของฝายทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองคอยดูแล ทําหนาท่ี
ในการสรรหาทรัพยากรมนุษยทดแทนตําแหนงท่ีวางลง  ปจจุบัน สภาวะแวดลอม ทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศไทยไดเปลี่ยนไป เกิดการแขงขันเขาสูยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
จํานวนของบุคลากรเริ่มมีการโยกยายถ่ินฐานการทํางาน จากประเทศอีกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่ง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคการ เปนเรื่องสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะองคการ
ทีจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในองคการปจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย จะเกิดจากการวางแผนทรัพยากร
มนุษย หรือเรียกอีกอยางวาการวางแผนกําลังคน  ปญหาของการวางแผนกําลังคนท่ีมีอยู หากองคการขาด 

ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

   การวางแผนทรัพยากรมนุษย  หมายถึง การคาดการณ หรือการพยากรณเก่ียวกับจํานวน
กําลังคนท่ีมีอยูในอนาคต ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานขององคการ และกําลังคนท่ีมีอยูมีความรู 
ความสามารถ ตรงตามท่ีองคการตองการ หากไมมีองคการก็สามารถท่ีจะสรรหากําลังคนมาใหพรอมอยู
เสมอ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภท ขนาด ของกิจการท่ีประกอบธุรกิจ หากองคการท่ีมีการประกอบธุรกิจขนาด
ใหญ หรือติดตอระหวางประเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวางแผนสรรหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพตาม
ระบบท่ีวางไว   

   จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. นโยบายและแผนขององคการ เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคการ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจท่ีมีขนาดใหญโตข้ึน  

2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ  การท่ีประกอบธุรกิจขนาดใหญ จะมีระบบการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยคอนขางเปนระบบ มีการสรรหา การทดสอบเพ่ือคัดเลือกคนท่ีมีความรูความสามารถ เขา
มาทํางานในองคการอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสอบคัดเลือกคนโดยมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไมนอย
กวา 500 คะแนนข้ึนไป ของพนักงานสายการบิน ท้ังนี้เพราะการทํางานกับสายการบินจําเปนตองมี
ภาษาอังกฤษสําหรับการติดตอสื่อสาร 
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3. การคาดการหรือการพยากรณทรัพยากรมนุษย องคการจะใชก็ตอเม่ือมียอดการผลิตสินคา 
การบริการเพ่ิมเขา หากชวงไหนมีการสั่งซ้ือ หรือยอดผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน องคการจําเปนท่ีจะตองจัดหา
แรงงานคนมาใหเพียงพอกับการผลิตสินคาทันตามท่ีตองการ หรือถาเปนงานบริการก็ตองเตรียมพนักงาน
ดวยการฝกอบรมใหทันกับการบริการลูกคา เพ่ือรองรับลูกคาท่ีจะเขามาใชบริการ 
   ปจจุบันการวางแผนทรัพยากรมนุษยจึงจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ แรงงานคนเปนตนทุนท่ีสําคัญอยาง
หนึ่ง  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะมีการบริหารกําลังคนท่ีมีอยูใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
องคการตองการความรูความสามารถ กําลังกาย กําลังสมองจากพนักงาน ในขณะเดียวกันพนักงานก็
ตองการคาตอบแทนท่ีองคการจะจายให องคการจําเปนท่ีจะตองจัดหาเครื่องมือตางๆ มาชวยในการลด
ตนทุนการทํางานของแรงงาน การเขาออกของแรงงานก็สงผลตอการผลิตสินคา หากพนักงานลาออก หรือ
เขาออกงานบอยๆ จะทําใหองคการมีตนทุนคาแรงสูง  

ปจจัยสาเหตุที่ทําใหองคการตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

1. สภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีการแขงขันกันในระบบเศรษฐกิจคอนขาง
รุนแรง การไดเปรียบในเรื่องทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีองคการจะตองมีการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับปญหาท่ีจะตามอันเนื่องจากการเพ่ิม ลด อัตรากําลังคน ใหเหมาะสม 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ หากตองลดกําลังคนลงจะตองใชเวลาในการวางแผนคอนขางมาก 

2. โครงสรางขององคการ  ยิ่งโครงสรางองคการมีมากและสลับซับซอนเทาไหร การบริหาร
จัดการยิ่งทําไดยากตางกับองคการท่ีมีขนาดเล็ก สามารถท่ีจะบริหารจัดการไดทันที อยางกรณีของหาง
สรรสินคา หนวยงานราชการ บางแหงตองรอนโยบายจากสวนกลางเปนหลักจึงจะสามารถประสานงานตอ
ได 

3. เทคโนโลยี  ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยเขามาแทนท่ีแรงงานคนคอนขางมาก 
ธุรกิจยอมลงทุนซ้ือเครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีราคาสูง เพ่ือลดปญหาการเขาออกงาน การลาออกของ
พนักงาน .ในขณะเดียวกันก็ตองฝกอบรมและพัฒนาคนท่ีมีอยูในองคการใหมีความรูรองรับกับเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เชน โรงงานอิชิตัน ท่ีผลิตน้ําด่ืมหลากหลายชนิด นําเครื่องจักรมาแทนท่ีคน ทําใหสามารถผลิต
สินคาออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว และพัฒนาคนท่ีอยูในตําแหนงตางๆขององคการใหรูเรื่องขององคการ 
เพ่ือรองรับการมาศึกษาดูงานในองคการอักท้ังยังเปนการสื่อสารภาพลักษณองคการข้ึน 

4. กฎหมายคาแรงข้ันต่ํา  ปจจุบันมีการกําหนดคาแรงงานข้ันต่ําวันละ 300 บาทใหเทากันท่ัว
ทุกภูมิภาค ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการจายคาจางคาแรงคนงานในอัตราท่ีสูง แตจํานวนผลผลิตท่ีไดกับไมดี
เทาท่ีควร ทําใหบางแหงตองแบกรับภาระคาแรงไวสูงกวาท่ีควรจะเปน เพราะการจายคาแรงท่ีสูง ทําให
คนงานยายถ่ินฐานกลับมาทํางานท่ีบานเกิดของตนเอง ในขณะท่ีแรงงานท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือปริมณฑล ไดรับผลกระทบจากการลาออกของคนงานอันเนื่องจากการจายคาแรงเทากันท่ัวประเทศ
อีกดวย 
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ความรับผิดชอบของฝายจัดการทรัพยากรมนุษย  

   การวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ วิเคราะหงาน สรรหา 
คัดเลือก และทดสอบ คนเขามาทํางานในองคการ เพ่ือท่ีฝายทรัพยากรมนุษยจะไดดําเนินการจัดหาคนท่ี
เหมาะสม มีความรู สามารถพรอมท่ีจะทํางานใหกับองคการอยางเต็มท่ี จึงมีสวนงานท่ีเก่ียวของกับการ
วางแผนทรัพยากรมนษุยอยู   4 ดาน ไดแก 

1. ดานการวิเคราะหงาน ฝายทรัพยากรมนุษย จะตองรูรายละเอียด และคุณสมบัติของ
ผูสมัครงานท่ีจะมาสมัครงานทดแทนตําแหนงท่ีขาดแคลนลง ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะนํามาเปนขอมูลในการสรรหา
คนมาสมัครงาน แหลงและสถานท่ีท่ีจะจัดหางานควรมาจากแหลงใดบาง จะชวยใหไดตรงตามจํานวนท่ี
ตองการ 

2. ดานสรรหา ดานการคัดเลือก และทดสอบ  หลังจากท่ีไดขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหงาน
ของตําแหนงงานท่ีขาดแคลนลง จากฝายตางๆ ท่ีนําเสนอมาให หนาท่ีของฝายทรัพยากรมนุษยก็จะ
ดําเนินการสรรหาคนจากแหลงภายใน ภายนอกองคการ การเลือกกลยุทธในการสรรหาทรัพยากรมนุษย
เขามาในองคกา หากมีคนเขามาสมัครถือวาหนาท่ีของการสรรหาสิ้นสุดลง หลังจากนั้นสวนงานท่ีเก่ียวกับ
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย จะทําหนาท่ีโดยการทดสอบ หรือสัมภาษณงานเลย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาองคการ
ตองการคนประเภทใด หนาท่ีตรงกับการวิเคราะหงานท่ีตองการหรือไม ท้ังนี้จะนําเสนอใหกับฝายตางๆ ท่ี
รองขอมาใหทําการสัมภาษณกับพนักงานโดยหัวหนางานโดยตรง  ฝายทรัพยากรมนุษยจะเปนผู ท่ี
กลั่นกรองในระดับตนๆ เทานั้น 

3. การทําสัญญาเพ่ือเริ่มงาน  เม่ือสัมภาษณงานเสร็จสิ้นโดยการหัวหนางานทําการสัมภาษณ
เสร็จ และสงเรื่องมายังฝายทรัพยากรมนุษย ในข้ันตอนนี้ฝายทรัพยากรมนุษยท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการ
ทําสัญญา จะทําการติดตอผูสมัครท่ีผานการสัมภาษณเขามาทําสัญญาระหวางผูสมัคร กับบริษัท  ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการยืนยันวาผูสมัครงานไดทํางานท่ีองคกาแหงนี้แนนอน อีกท้ังยังทําใหผูสมัครม่ันใจในองคการมาก
ข้ึน  หากไมมีเอกสารสัญญาผูสมัครบางคนอาจไมตัดสินใจลาออกในทันที ท่ีเปนเชนนี้หากผูสมัครตัดสินใจ
ลาออกจากงานโดยไมมีสัญญา องคการท่ีเรียกมาสัมภาษณก็อาจปฏิเสธเขาเนื่องจากขออางอ่ืนๆ เชน 
ขออางวามีคนเดิม หรือ เด็กฝาก เขามาทํางานในตําแหนงนี้  ทําใหผูสมัครตองตกงานเพราะ งานท่ีเดิมก็
ไมสามารถจะกลับไปทําไดเนื่องจากลาออกแลว  การทําสัญญาจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับผูสมัครท่ีจะตอบ
ตกลงหรือตัดสินใจในการทํางานรวมกับองคการเชนกัน 

4. ดานการปฐมนิเทศ และการเริ่มงาน  เม่ือกระบวนการในการทําสัญญาเสร็จสิ้นลง หนาท่ี
ตอมาของฝายทรัพยากรมนุษย ก็จะดําเนินการนัดพนักงานมาปฐมนิเทศ และเริ่มงาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวา
พนักงานท่ีจะมารวมงานสามารถลาออกจากงานไดเม่ือไหร การปฐมนิเทศพนักงาน ควรจัดทําใหกับ
พนักงานท่ีเขามาใหมทุกคน โดยขอมูลท่ีจะใหกับพนักงานควรเปนเรื่องของ ประวัติองคการ ผูบริหาร
องคการ ระเบียบขอบังคับ รวมถึงระบบการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิต เชน  ISO , TQM , 5 ส.  

เปนตน   
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ประโยชนของการวางแผนกําลัง 

   ประโยชนของการวาแผนทรัพยากรมนุษย จะชวยในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. เกิดการจางงานท่ีแนนอน  ทราบจํานวนแรงงานท่ีมีอยูในองคการวามีแรงงานท้ังหมด
เทาไหร เพ่ือท่ีองคการจะไดนํามาจัดเตรียมการจายคาแรงในแตละเดือน และเปนการวางแผนคาแรงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได คาแรงจัดเปนตนทุนประเภทหนึ่งในการผลิตสินคาและบริการ ซ่ึงจะนํามารวมเปน
คาใชจายในทางบัญชี ซ่ึงไดแก คาแรงทางตรง คาแรงทางออม เปนตน ถาคาแรงสูงเกินไปจะทําใหตนทุน
ในการผลิตสูง และสินคาท่ีขายมีราคาแพงข้ึน  

2. การวางแผนผลิตสินคาและบริการ  ยอดการสั่งซ้ือ การผลิตสินคาและบริการตางๆ มี
ผลกระทบตอการวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคกา  ท้ังนี้เนื่องจากปจจัยทางดานกําลังคนขององคการมี
การการเพ่ิม-ลด  การเขา-ออก ของพนักงานในองคการอยูตลอดเวลา  ซ่ึงสงผลตอเปาหมายในการผลิต 
ยอดการสั่งซื้อสินคาท้ังในปจจุบันและอนาคต  ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา องคการจะทํา
การลดจํานวนคนลงใหสอดคลองกับยอดการผลิตและการสั่งซ้ือ  และในชวงท่ีเศรษฐกิจดีข้ัน มียอดการ
สั่งซ้ือ ผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน องคการก็จะทําการเพ่ิมจํานวนคนใหสอดคลองกับยอดของการผลิตสินคาและ
สั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

3. ชวยใหการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการเปนไปอยางมีระบบ และกิจกรรมมีความ
ตอเนื่องสอดคลองกันท้ังหมดภายในองคการ  โดยเริ่มต้ังแต การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก 
การทดสอบ การสัมภาษณ การปฐมนิเทศ และการเริ่มงาน ของพนักงานในองคการ ตลอดจนการ
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสงเสริมและดูแลสวัสดิการตางๆ  ท่ีเก่ียวกับมนุษยทุกคนใน
องคการ ตอเนื่องไปจนกระท่ังเกษียณอายุการทํางาน 

หลักในการประเมินทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการ  
การประเมินทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคการนั้น จะมีปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ของผูบริหารระดับสูง  ทังนี้จะชวยใหฝายบริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายท่ีเก่ียวกับทรัพยากรมนุษยภายในองคการไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ขณะเดียวกันการวาง
แผนการจัดหากําลังคนท่ีมีอยูอาจเกิดจากการขาดแคลน การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง
ตอเนื่อง  จึงมีหลักในการประเมินทรัพยากรมนุษยในองคการใหมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด จะ
ประกอบไปดวยขอมูล 3 สวนดวยกันคือ 

1. โครงสรางขององคการ  การจัดการทรัพยากรมนุษยจะมีขอมูลท่ีเก่ียวของในการจัดทํา
โครงสราง ซ่ึงไดแก จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในฝายและแผนกตางๆ ขององคการ เพศ อายุคน อายุงาน 
อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา ประสบการณ ความรูความสามารถพิเศษ ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูตามภูมิลําเนา  
รปูแบบของการจางงาน ไดแก รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือราย 3 เดือน เปนตน 
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2. การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย  ขอมูลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการวางแผนเปลี่ยนแปลง
ทางดานทรัพยากรมนุษย ไดแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 

2.1. การจางและการบรรจุคนเขาทํางาน ไดแก  
2.1.1. จํานวนการจางและการบรรจุพนักงานใหมตําแหนงในฝายท่ีบรรจุและแตงต้ัง 

มีจํานวนมากนอยเพียงใด ควรระบุเปนตัวเลขใหชัดเจนและมีขอมูลท่ีทันสมัย สามารถนํามาใชไดทันทีท่ีมี
ตําแหนงวางลง บางครั้งเราจะพบวาฝายทรัพยากรมนุษยบางแหงไมสนใจท่ีจะอัพเดทขอมูลของพนักงาน
ในบริษัทตนเอง เวลาถามมักจะตอบวาประมาณ ทําใหผูบริหารไมไดขอมูลตัวเลขท่ีแทจริงไปใชในการ
วางแผนและตัดสินใจในการรับ เพ่ิมข้ึนคนข้ึนมา ขอมูลเหลานี้ผูบริหารจะนําไปใชในการขยายกิจการใน
อนาคต หรือลดจํานวนคนลงเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ําลง 

2.1.2. การจางแบบแบบถาวรหรือชั่วคราว และมีการเตรียมแผนท่ีจะบรรจุกรณี
ใดบาง  เชน มีเกณฑท่ีจะบรรจุพนักงานชั่วคราว แทนตําแหนงท่ีวางลงทันที โดยดูจากการมาปฏิบัติงาน
ของพนักงาน หรือผลงานของพนักงานท่ีปฏิบัติอยูในองคการ ท้ังนี้เพ่ือเปนขวัญและแรงจูงใจใหกับ
พนักงานชั่วคราวท่ีปฏิบัติงาน มีโอกาสเติบโตในสายงานของตนเองแมจะเปนการจางชั่วคราวก็ตาม  
ภาคเอกชน หรือภาครัฐบาล สวนใหญจะพิจารณาพนักงานท่ีจากอัตราจางชั่วคราวใหมีโอกาสไดรับ
ราชการ หรือบรรจุในตําแหนงตางๆ ท่ีสอดคลองกับงานของตนเอง เพราะองคการมีความตระหนักถึง
ความเสียสละของพนักงานชั่วคราว แมจะไดรับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีนอยแตกตางจากพนักงานท่ีบรรจุ
ประจํา ถาวร แตก็ยังรับผิดชอบงานท่ีตนเองทําอยูเพ่ือหวังผลความกาวหนาในอาชีพของตัวพนักงานเอง
นั่นเอง 

2.1.3. วัน เดือน ป ท่ีจางหรือบรรจุ  จะทําใหทราบวาพนักงานท่ีมาเริ่มงานกับ
องคการทํางานมานานมากนอยเพียงใด  ทําใหองคการทราบอายุงานของพนักงาน เพ่ือนํามาบริหาร
จัดการในของคาตอบแทน ผลประโยชนและสวัสดิการๆ  สงผลใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจการทํางาน
มากข้ึน เชน การใหโบนัส ตามจํานวนอายุงาน , การใหวันหยุดพักผอนประจําปเพ่ิมข้ึน เปนตน   

2.1.4. อายุ และเพศของผูถูกจาง หรือบรรจุ จะนํามาบริหารจัดการในเรื่องของ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองคการ ประวัติของความสูญเสีย บาดเจ็บของพนักงานในการ
ทํางาน เพศใดมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในการทํางาน เพ่ือท่ีจะไดหาแนวทางในการฝกอบรมใหมีความรู
ความเขาใจในเครื่องมือ ทักษะทางดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานของตนเอง  

2.1.5. คุณวุฒิและความชํานาญงาน  จะชวยใหพนักงานไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาฝมือ เปนผูใหความรูและถายทอดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางานของพนักงานเอง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันภายในองคการระหวางผูท่ีมีประสบการณและมีความชํานาญ
ในงานถายทอดใหกับรุนนองใหไดรับโอกาสท่ีดีข้ึน เชน พนักงานตําแหนงชางภาพ ประจําสถานีโทรทัศน 
ท่ีมีการพัฒนางานของตนเองไดรับการฝกอบรมเรียนรูจากรุนพ่ีสูรุนนอง จากตําแหนงชางภาพสถานี ไป
เปนผูกํากับเวที และไดรับการเลื่อนข้ันสูตําแหนงผูกํากับรายการ ซึ่งถือวาเปนตําแหนงสูงสุดในสายงานนั้น 
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เปนตน  นอกจากตําแหนงสูงข้ึนแลว ยังมีเงินประจําตําแหนงท่ีพนักงานไดรับจากผลตอบแทนเปนเงิน
ประจําตําแหนงสูงข้ึนตามอีกดวย 

2.1.6. วิธีการคัดเลือก  ฝายทรัพยากรมนุษยจะมีการวางแผนในการสรรหาคัดเลือก 
ทดสอบคน ซ่ึงจะข้ึนอยูกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร  บางตําแหนงอาจไมมีการทดสอบเสมอไป โดยเฉพาะ
ตําแหนงท่ีตองการผูมีประสบการณและชํานาญในอาชีพ จะใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือคนหาประสบการณ 
ทัศนคติ และความสามารถตางๆ ซ่ึงจะตองมีผูบริหารระดับสูง หรือหัวหนางานทุกคนท่ีจะเขาสัมภาษณ
ดวยกัน  ในขณะท่ีตําแหนงพนักงานระดับตน อาจจะใชวิธีทดสอบขอเขียน แลวจึงนํามาสูการคัดเลือก
คะแนนขอสอบท่ีมีลําดับคะแนนสูงสุด ท้ังนี้เพ่ือใหแนใจวาองคการจะไดพนักงานท่ีมีความรูในงานของ
ตนเองจริง วิธีนี้องคการอาจไมไดพนักงานตามท่ีองคการตองการ แตก็เปนวิธีการกลั่นกรองพนักงานใน
ระดับหนึ่งเปนทางเดียวท่ีจะทําใหองคการแนใจวาเขามีระบบการคัดกรองพนักงานในระดับหนึ่ง อยางเชน
หนวยงานภาครัฐ ท่ีมีการรับสมัครผูเขาสอบ ก.พ. จะมีคนมาสมัครสอบเปนจํานวนมาก ทําใหองคการไม
สามารถท่ีจะสัมภาษณคนได จึงไดจัดการสอบข้ึนมาเพ่ือคัดกรองคนในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจะข้ึนบัญชี
ไวเปนระยะเวลา 2 ป เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนมาขอใชบัญชีรายชื่อพนักงานตามลําดับคะแนนจากสูงลงมา 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตกลงกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับผูสมัครท่ีจะเลือกลงในสวนงานหรือตําแหนงท่ี
ตนเองตองการหรือไม  

3. ทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอองคการ  หากพนักงานในองคการมีทัศนคติท่ีดีตอองคการใน
เชิงบวก โดยเฉพาะองคการท่ีมีขนาดใหญหลายๆ แหง จะพบวาองคการนั้นมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
มีการขยายกิจการออกไปสูภูมิภาคมากข้ึน  ฝายทรัพยากรมนุษยสามารถท่ีจะหาขอมูลนี้จากการสํารวจ
ทัศนคติของพนักงานท่ีมีอยูในองคการ เพ่ือสอบถามทัศนคติเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของและสอดคลอง
กับองคการ ซ่ึงฝายทรัพยากรมนุษยสามารถท่ีนําไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  ท่ีเก่ียวของกับพนักงาน
ทุกคนท่ีปฏิบัติงานในองคการ โดยเฉพาะปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากตัวพนักงานเอง หรือจากพนักงาน
โดยรวม เชน หองน้ํา มีจํานวนนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชชวงเวลาพักกลางวัน,  ไมมีหองพยาบาลให
พนักงานกรณีท่ีมีการเจ็บปวยฉุกเฉิน   การกูยืมเงินสวัสดิการฉุกเฉิน สําหรับใชจายในยามท่ีจําเปน เปน
ตน  ท้ังหมดนี้ฝายทรัพยากรมนุษยอาจจะมองเปนเรื่องเล็กนอย แตสําหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ
แลวอาจเปนสิ่งท่ีสําคัญของเขาได  ปญหาทางดานทรัพยากรมนุษยไมควรจะละเลยหรือมองขามไปแมแต
เรื่องเดียว 

 

สาเหตุที่ตองมกีารวางแผนทรัพยากรมนุษย 
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเครื่องจักร  ปจจุบันไดมีการนําเครื่องมือเครื่องจักรท่ี

ทันสมัยเขามาใชในการผลิตสินคาและบริการเพ่ือทดแทนกําลังคนมากข้ึน  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับสภาพการผลิตและยอดสั่งซ้ือ  
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2. การประเมินสถานการณทางภูมิศาสตร  เปนการประเมินถึงกําลังคนท่ีมีอยู โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงาน แหลงท่ีมีประชากรในวัยทํางานอาศัยอยู จะมีผลตอการผลิตสินคา หากเราไปตั้งโรงงานในท่ี
ท่ีไมมีประชากรวัยแรงงานอยู จะสงผลตอการสรรหากําลังคนท่ีขาดแทนมาทดแทนทันที  

3. ระดับการศึกษา  เนื่องจากระดับการศึกษาของคนจากประชากรในวัยแรงงานเปลี่ยนแปลง
ไป คนมีความรูมากข้ึน การจบการศึกษาสูงข้ึนในระดับแรงงาน ทําใหประชากรกลุมท่ีใชแรงงานลดลง
อยางเห็นไดชัด  ประกอบกับประชากรในปจจุบันท่ีลดลงเนื่องจากการคุมกําเนิด  ปจจุบันรัฐบาลไดมีการ
สงเสริมใหมีบุตรเพ่ิมข้ึนดวยการเพ่ิมอัตราคาเลี้ยงดูใหกับบุตรในกฎหมายประกันสังคม 

4. สถานการณทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากประเทศไทยมีการผันผวนทางเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา 
ทําใหตองมีการวางแผนเพ่ือคาดการณ พยากรณกําลังคน ระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือปองกันปญหาอัน
เกิดจาก คนลนงาน หรือ งานลนงาน 

5. การเขาสูประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุมแรงงานท่ีเปนตางดาวเขามาทํางานขามชาติกัน
มากข้ึน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานใกลเคียงเขามาทํางาน
เยอะมาก โดยเฉพาะประเทศลาว  และเวียตนาม เนื่องจากอยูใกลสองประเทศนี้  สวนภาคกลางจะเปน
แรงงานตางดาวท่ีมาจากประเทศพมา มอญ เขมร เขามาทํางานในโรงงานท่ีผลิตสินคา เปนจํานวนมาก
เชนกัน  จํานวนการหลั่งไหลของคนงานระดับการใชแรงงาน จึงมาจากประเทศท่ีอยูใกลกลับจังหวัดท่ีมี
โอกาสลักลอบเขามาทํางาน  สวนใหญเขามาทํางานตามรานอาหาร หรือเปนกรรมกรกอสราง การดูแล
ของกฎหมายแรงงานควรมีความเขมขนเพ่ือรับการไหลทะลักของคนงานตางดาว สิ่งท่ีภาครัฐควรบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว คือการจัดใหมีการตรวจโรคท่ีเกิดจากการเขามาของแรงงานตางดาวทุกประเทศ 
กอนท่ีจะใหมีการทํางานในประเทศไทย  

การประเมินทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบัน 

   การพยากรณ การคาดการณ การวางแผนทรัพยากรมนุษยในปจจุบันและอนาคตเปนสิ่งสําคัญท่ี
ฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดหาทรัพยากรมนุษยในองคการตองดูแลเพ่ือปองกันปญหาท่ีเกิดจากการ เขา-ออก
จากงาน การเพ่ิมข้ึน – ลดลงของกําลังแรงงาน การสูญเสียกําลังคน เพ่ือจัดหาคนมาทดแทนใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพขององคการในปจจุบัน ท้ังนี้ควรจะตองมีการเตรียมแผนการในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยอยูเสมอ โดยจะมีสิ่งท่ีควรพิจารณาในการวางแผนทรัพยากรมนุษยอยู 3 ประเภทคือ 

1. การรายงานอัตรากําลังแรงงาน (manpower reports)   เปนการรายงานยอดอัตรากําลัง
แรงงาน ท่ีมีอยูโดยคิดคํานวณจากอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน  ซ่ึงสามารถคํานวณไดโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางการเขาทํางานหรือการออกจากงาน  สําหรับระยะเวลาหนึ่งกับจํานวนคนงานเฉลี่ย
ในระยะเวลาเดียวกัน  
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   ตัวอยาง  บริษัท RTW จํากัด  มีคนงานเม่ือตอนตนเดือน จํานวน 1,190  คน  และวนัปลาย
เดือนมีคนงานจํานวน 1,210 คน  ในเดือนนั้นมีคนงานเขางานใหมจํานวน 50 คน  และมีคนงานออกจาก
งาน 30 คน  และมีคนงานเฉลี่ย คิดจาก 1,190 + 1,210  =  1,200 คน 

                                                         2 

 

  

 

    

                                       

           

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                  

   

   

                                               

สูตร   อัตราการเขางาน  = จํานวนพนักงานเขางานใหม X 100     

               จํานวนคนเฉลี่ย 

 

    อัตราการเขางาน =   50      X 100 

          1,200 

          

         = 4.16 % 

สูตร  อัตราการออกจากงาน    =  จํานวนพนักงานท่ีลาออก  X 100 
            กําลังคนงานเฉลี่ย 

 
  หมายเหตุ (กําลังคนงานเฉลี่ย  = กําลังคนงานตนเดือน + กําลังคนงานปลายเดือน) 

                     2 
กําลังคนงาน  =  1,190+1,210   =  1,200  คน 
                          2 
 

     อัตราการออกจากงาน  =  30     X  100   
                                            1,200 
              
            =  2.5  % 
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2. อัตราการขาดงาน (absenteeism)  สาเหตุโดยท่ัวไปท่ีคนงานตองขาดงาน มี 2 ประการ 
คือ การเจ็บปวย และเกิดอุบัติเหตุ ระหวางเดินทางมาทํางาน และหรืออยูในท่ีทํางาน  ทําใหมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานทําใหงานไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว  การขาดงานกอใหเกิดความเสียหายในแงของผลเสีย
ท่ีจะทําใหองคการจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึนในสวนของคาแรงซึ่งเปนเรื่ององคการมิควรจะเสีย ในขณะท่ี
ผลผลิตท่ีตองการตามแผนลดลง  ดังนั้น ผูท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานควรหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนของการ
ขาดงานของแรงงาน โดยแบงแยกตามระดับอายุ เพศ อายุงานท่ีปฏิบัติงาน  การวางแผนในเรื่องของการ
จายคาแรงใหกับคนงาน ในวันท่ีขาดงาน  บางแหงจะจายใหเฉพาะวันท่ีมาทํางาน สวนวันท่ีไมไดทํางาน
บริษัทจะไมจายให ฝายทรัพยากรมนุษยจึงจําเปนท่ีจะตองวางแผนในการจายคาแรงใหกับคนงานวาเปน
ประเภท รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมอายุงานของคนงานท่ีเขางาน
ดวย ดังนั้นจึงไดมีวิธีการวัดการขาดงานเปนการเปรียบเทียบเวลาท่ีขาดงานกับเวลาท้ังหมดท่ีคนจะตอง
ทํางาน ดังนี้ 

 

 

 

   ตัวอยาง บริษัท  RTW  จํากัด  มีจํานวนพนักงานเม่ือตอนตนเดือนธันวาคม จํานวน 437  คน  
และมีจํานวนพนักงานเม่ือปลายเดือนธันวาคม จํานวน 438  คน  รวมวันลาหยุดงานของพนักงานท้ังหมด
ใน 1 ป เทากับ 300  วัน  และมีวันทํางานในเดือนนั้น 25 วันทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราการขาดงาน   =  จํานวนวันท่ีเสียไปเนื่องจากการขาดงานในระหวางงวด  x 100 
                    จํานวนวันท่ีคนทํางาน x จํานวนวันท่ีคนขาดงาน 

 

    อัตราการขาดงาน   =       300   X   100 
                  (437 + 438) X 25 
              2 
          =      30,000 
                      10,937.50 
         
          =    2.74 % 
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3. อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  (turn over rate)   เปนการรายงานอัตราการ
หมุนเวียนกําลังแรงงาน โดยพิจารณาจากการกําหนดอัตรากําลังคน ซ่ึงจะเนนปญหาท่ีเกิดจากการสูญเสีย
พนักงานโดยการปลดเกษียณ การลาออก การเลิกจาง เสียชีวิต  พักงาน การโยกยาย การเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหนง  โดยเราจะตองศึกษาถึงอัตราการหมุนเวียนของแตละเรื่อง  เพ่ือจะไดเตรียมการวางแผน
พนักงานไวทดแทนกําลังคนท่ีขาดหายไป  จากการจดบันทึกท่ีผานมาประกอบกับการศึกษาจากประวัติ
การทํางานของพนักงาน อาจคะคะเนไดวาในปหนึ่งหรือในชวงระยะเวลาหนึ่ง  อัตราการหมุนเวียนจะเปน
เทาใด 

   การคํานวณหาอัตราการหมุนเวียนของแรงงานมักคํานวณออกมาเปนเปอรเซ็นตตอเดือน  โดย
คํานวณจากจํานวนของพนักงานท่ีลาออกหรือท่ีถูกเลิกจาง  ไมวาโดยสมัครใจหรือไมก็ตาม  แลวหารดวย
อัตราถัวเฉลี่ยของพนักงานในระหวางเดือน  (กําลังแรงงานเฉลี่ยในเดือนนั้น) X 100 

   ตัวอยาง  จํานวนพนักงานท่ีออกจากงานของ บริษัท  RTW  จํากัด 

สาเหต ุ จํานวน (คน) 
ถูกไลออก 10 

ลาออกโดยสมัครใจ 9 

พักงานชั่วคราว ไมมี 

เกษียณอายุงาน ไมมี 

เสียชีวิต 1 

รวม 20 
 

ขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกประวัติการทํางานของพนักงาน 

จํานวนพนักงาน จํานวน (คน) 
ตนเดือน 436  

ปลายเดือน 430 

ถัวเฉลี่ย 433 

 

                  

 

        =  4.6 %  ตอเดือน 

 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน      =  20 X 100 

             433 
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4. การจัดทําสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูลเปนรายป (yearly report)   เปนการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลสถิติพนักงานเปนรายป  ขอมูลท่ีไดจาก อัตรากําลังคน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 
อัตราการขาดงาน  หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละเดือนสะสมมาเปนป  ในการท่ีจะหาขอมูลเฉลี่ย
เพ่ือทําการวิเคราะหงานวางแผนกําลังคนของหนวยงานในปตอไป ดังนี้ 
  

 

 

   หมายเหตุ   สาเหตุท่ีใชกําลังคนงานปลายเดือนมากราคม   เพราะกําลังคนงานเริ่มจะคงท่ี  
เนื่องจากชวงตนเดือนมกราคมมีการออกจากงานสูง สาเหตุเนื่องมาจาก คนงานรับโบนัสแลวลาออก  
กําลังคนงานจะเริ่มคงท่ีเม่ือพนักงานเหลานี้ลาออกไปแลว และการท่ีใชกําลังแรงงานปลายงวดเดือน
ธันวาคม เพราะกําลังแคนงานในเดือนสุดทายของปนั้นนั่นเอง  

 

 

 

   สวนอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการขาดงานก็ใชวิธีเดียวกันคือ ใชกําลังคนงาน
โดยเฉลี่ย ดังนี้ 

 

 

  

 

   จํานวนวันทํางานท้ังปในปนี้  มาจาก จํานวนวันทํางานจริงท้ังป  (ท่ีไมรวมวันหยุดงานประจํา
สัปดาหและวันหยุดตามประเพณี หรือวันนักขัตฤกษ)  

 

 

 

  กําลังคนงานตนงวด   = กําลังคนงานปลายเดือนมกราคม 

  กําลังคนงานปลายงวด  = กําลังคนงานปลายเดือนธันวาคม 

สูตร   การหากําลังคนงานเฉลี่ยท้ังป    

  =  กําลังคนงานปลายเดือนมกราคม + กําลังคนงานปลายเดือนธันวาคม 

                                                    2  

 

สูตร    อัตราการขาดงาน 

   

   = จํานวนรวมวันลาหยุดงานของพนักงานท้ังป   X  100 

              กําลังคนงานเฉลี่ยท้ังป X จํานวนวันทํางานท้ังป 
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5. อัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

การหาอัตราความถ่ีและอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ  ไดมีการบันทึกไวในปจจุบัน ตางกับ
ในอดีตหลายๆ บริษัท หรือองคการตางๆ ไมใสใจในเรื่องการบันทึกขอมูลเก่ียวกับการอุบัติเหตุไว ซึ่งการ
บันทึกขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ ไดมีสวนเก่ียวของกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานดวย จึง
ไดมีวิธีการคิดคํานวณหาอัตราความถ่ีและอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ  

วิธีคํานวณอัตราความถี่และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
เราสามารถนําขอมูลเก่ียวกับการบันทึกอุบัติเหตุโดยแบงแยกออกเปน 2 อัตรา คือ  อัตรา

ความถ่ีของอุบัติเหตุ (frequency rate) และ อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (severity rate)    

 

 

 

   

   

 

  

   ตัวอยาง  บริษัท RTW จํากัด มีพนักงาน 427  คน  ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง  อาทิตยละ 6 วัน 
ปรากฏวามีคนงานท่ีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานจํานวน 3 ราย  ในจํานวนนี้เปนอุบัติเหตุท่ีตอง
สูญเสียเวลาทํางานท้ังสิ้นเปนเวลา 10  วัน  ดังนั้นชั่วโมงทํางานรวม คํานวณจาก  427x8x26 = 88,816 

   อัตราเกิดอุบัติเหตุ     =     3 x 200,000  =  6.75 

                        88,816 

 

   อัตราความถ่ีของอุบัติเหตุ   =  3 x 1,000,000  =  33.77 

                                      88,816  

 

   อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ  = 10 x 1,000,000  =  112.59 

                                          88,816 

     

อัตราความถี่ของอุบัติเหตุ  =  จํานวนเวลาท่ีสูญเสียไปเนื่องจากอุบัติเหตุ X  1,000,000 

                      จํานวนชัว่โมงของคนงานท้ังหมดท่ีไดรับอันตราย 

 

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ    =    จํานวนวันท่ีเสียไป  x 1,000,000   

                            จํานวนชั่วโมงของคนงานท้ังหมดท่ีไดรับอันตราย 

 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ  = จํานวนพนักงานท่ีเกิดอุบัติเหตุ  x 200,000 

  จํานวนชั่วโมงของคนงานท้ังหมดท่ีไดรับอันตราย 
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    หมายเหตุ  

    1,000,000  ชั่วโมงทํางาน  คิดจากเวลาท่ีสูญเสียไปขณะเกิดอุบัติเหตุเปนเวลาท่ีคนงานบาง
คนตองเสียเวลาในการทํางานท้ังทางตรงและทางออม 

วัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการวางแผนทรัพยากรมนุษย 

1. ชวยผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนกําลังคน การเพ่ิม- ลด  จาํนวนคนงาน 

2. ทําใหการจัดสวัสดิการท่ีใหแกพนักงานในองคการเปนไปในทางท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

3. สามารถจัดทํางบประมาณคาใชจาย ซึ่งสามารถพยากรณ และคาดการณไดลวงหนา 
4. ใชกําหนดเปาหมายในการ เพ่ิม ลดคาใชจาย ท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพของคนงาน 

5. ใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรอง ในเรื่อง ขอเรียกรองท่ียังไมจําเปน การเกษียณอายุ การ
รักษาพยาบาล เงินชวยเหลืออ่ืนๆ  

6. เปนหนาท่ีของฝายทรัพยากรมนุษย ท่ีจะนําเสนอใหกับผูบริหาร หรือผูเขาฟงการบรรยาย
เก่ียวกับความเปนไปของพนักงานในองคการ 

สรุปการทําสถิติและรายงานในงานบริหารทรัพยากรมนษุยในองคการ 

เรื่อง 

 
ขอมูลเพ่ือการรายงาน 

ราย
เดือน 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

ราย
ป 

1. จํานวนพนักงาน       
2. เพศ     
3. อายุพนักงาน     
4. อายุงาน (ป)     
5. ระดับการศึกษา     
6. สถานภาพการสมรส        
7. อัตราการหยุดงาน        
8. อัตราการออกจากงาน        
9. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ        
10. อัตราความถ่ีของอุบัติเหตุ        
11. อัตราความรุนแรงของอุบัติเหต ุ        
12. การรายงานดานการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย        

13. อัตราเฉลี่ยของคาจาง        
 

ตารางท่ี 1 แสดงการทําสถิติและรายงานในงานบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ 

ดดัแปลงจาก  (วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หนา 378) 
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7บริษัท RTW  จํากัด 

รายงานอัตรากําลังแรงงานประจําเดือน............................ 

วันท่ี ..................เดอืน.....................ป.......................... 

ฝาย/แผนก 

พนักงาน
จางพิเศษ 

พนักงานประจํา 
ยอด

ยอกมา 
บรรจุ
ใหม 

ลาออก โอน
เขา 

โอนออก รวม งบประมาณ 

ฝายบรหิาร         

กรรมการผูจดัการ  1 - - - - 1 - 

ฝายอํานวยการ  1 - - - - 1 - 

รวม  2 - - - - 2  
ผูจัดการฝายผลิตภณัฑ  1 - - - - 1 - 

แผนกกวางแผนและ
ออกแบบ 

 1 - - - - 1  

รวม  2 - - - - 2 - 
ฝายผลิตสินคา         

ผูจัดการโรงงาน  1 - - - - 1 - 

แผนกผลิต 1  57 - - - - 57  

แผนกผลิต 2  198 - - - - 198  

แผนกผลิต 3  81 - - - - 81  

รวม  337 - - - - 337 - 
ฝายวางแผนและควบคมุ
คุณภาพ 

        

แผนก ก.  20 - - - - 20 - 

แผนก ข.  8 - - - - 8 - 

รวม  28     28  
ฝายซอมบํารุง  1     1  

แผนกซอมเครื่องจักร  2     2  

แผนกซอมท่ัวไป  2     2  

รวม  5     5  

รวมพนักงานท้ังสิ้น  374     374  

ตารางท่ี 2  รายงานอัตรากําลังแรงงานประจําเดือน 
ดัดแปลงจาก  (วิทยา  ตันติเสวี, 2556, หนา 379) 
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รูปภาพท่ี 1  แสดงอัตราการวางแผนกําลังคนในรูปของโครงสรางองคการ 

ท่ีมา (รุงตะวัน  บูรณพนากานต, 2556, หนา 106) 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคต
มีความสําคัญตอการบริหารธุรกิจในองคการใหประสบความสําเร็จ  การวางแผนทรัพยากรมนุษยท่ีดีจึง
จําเปนท่ีจะตองพิจารณาข้ันตอนและลําดับข้ันของกิจกรรม  ซ่ึงสอดคลองกับการวางแผนกลยุทธของ
องคการ  โดยท่ัวไปการวางแผนทรัพยากรมนุษยมีขอบเขตความรับผิดชอบเริ่มตนตั้งแต  การสรรหา การ
คัดเลือก  การบํารุงรักษา  การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย จนกระท่ังออกจากองคการไป 

การวางแผนทรัพยากรมนุษยในองคการ  จึงมีเทคนิคท่ีสําคัญ  ไดแก  การประเมินสถานภาพ
ทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน   การพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคต   การวิเคราะหงาน  
การวิเคราะหปริมาณแรงงาน  และการวางแผนปฏิบัติงานใหแกปริมาณแรงงาน  ท่ีนํามาใชในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคการ 

 

ฝายบรหิาร 

กรรมการผูจดัการ 
(1) 

ฝายอํานวยการ 
(1) 

ผูจัดการฝายผลิตภณัฑ 
(1) 

แผนกวางแผนและออกแบบ 

(1) 

ผูจัดการฝายผลิตสินคา 
(1) 

แผนกผลิต 1  (57) 

แผนกผลิต 2  (198) 

แผนกผลิต 3   (81) 

ผูจัดการฝาย:ซอมบํารุง) 
(1) 

แผนกซอมเครื่องจักร  (1) 

แผนกซอมท่ัวไป    (1) 
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สรุป 

หนาท่ีสําคัญประการแรกของฝายทรัพยากรมนุษยก็คือ การวางแผนกําลังคนเพ่ือเปนหลักประกัน
วาองคการจะมีคนท่ีเหมาะสมมาทํางานโดยไมขาดแคลน การทําหนาท่ีวางแผนดานนี้จะตองมาจัดหา
บุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงหรือทํางานแทนในตําแหนงท่ีวางสืบตอกัน โดยไมขาดตอนปญหาจํานวนคนท่ี
ทํางานในองคการเปนปญหาสําคัญท่ีตองวางแผนไวลวงหนานานๆ เพราะปริมาณคนไมอาจจะลดหรือ
เพ่ิมข้ึนไดงายเหมือนสิ่งของอ่ืนๆ หากไมไดคนท่ีมีคุณภาพท่ีดีพอก็จะตองกระทบกระเทือนตอผลงานของ
องคการได การวางแผน กําลังคนจะชวยใหหนวยงานตางๆ มีการกําหนดและการใชประโยชนกําลังคนท้ัง
ท่ีมีอยูและท่ีจะมีตอไปไดอยางเหมาะสมเพียงพอ จึงเปนเรื่องท่ีจะดําเนินการอยางจริงจัง เพ่ือใหเปนท่ี
ม่ันใจวาทางองคการไดใชประโยชนจากบุคลากรทุกคนอยางคุมคา 

 การวางแผนกําลังคนจะตองเริ่มตนโดยการวางแผนงาน และกําหนดกิจกรรมการทํางานไว
ลวงหนาวาหนวยงานนั้นจะตองทํางานอะไรบาง แลวจึงพิจารณากําหนดวางานนั้นจําเปนตองใชกําลังคน
ทําเปนจํานวนเทาไร และมีคุณลักษณะอยางไร การพยากรณกําลังคนจึงเปนสิ่งจําเปนหากจะใหการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางถูกตองและมีเหตุผล แตโดยท่ีการพยากรณกําลังคนเปนเรื่องท่ี
คอนขางยุงยาก และจําเปนอยางยิ่งท่ีผูซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวของ ไดแก ฝายบริหารผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
หนวยงานฝายทรัพยากรมนุษย และพนักงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองใชวิจารณญาณความรูและ
ประสบการณ เพ่ือชวยใหผลการพยากรณเปนไปอยางถูกตอง หรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
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คําถามทายบทที่  5 

1. จงอธิบายเหตุผลท่ีกลาววา “การวางแผนกําลังคน” เปนหนาท่ีสําคัญประการแรกของทรัพยากร

มนุษย 

2. จงอธิบายความหมายของการวางแผนกําลังคนมาใหเขาใจ 

3. จงอธิบายความหมายของการพยากรณกําลังคน 

4. การพยากรณกําลังคนมีความสําคัญตอองคการอยางไรบาง 

5. การวางแผนกําลังคนมีวัตถุประสงคอยางไรบาง 

6. หลักการท่ัวไปในการวางแผนกําลังคนประกอบดวยอะไรบาง 

7. กระบวนการวางแผนกําลังคนมีข้ันตอนอะไรบาง  จงอธิบาย 

8. จงอธบิายเทคนิคการพยากรณมาอยางนอย 3 วิธี  พรอมยกตัวอยาง 

9. จงอธิบายการจัดทําแผนกําลังคนกอนท่ีจะนําการสรรหา  คัดเลือกและบรรจุบุคลากรมาใหเขาใจ 

10. ใหทานจัดทําตารางการวางแผนกําลังคนในรูปแบบโครงสรางขององคการ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 

เทคนิคการสรรหาบุคลากร 

เนื้อหาประจําบท 

1. ความสัมพันธของการสรรหากับการแสวงหางานบุคลากร 

2. กระบวนการสรรหาบุคลากร 

3. แหลงสรรหาบุคลากร 

4. วิธีการสรรหาบุคลากรจากองคการ 

5. องคประกอบในการเขียนประกาศรับสมัครงาน 

6. หลักการเลือกหรือกําหนดแนวทางในการโฆษณารับสมัครงาน ตองพิจารณาปจจัยตางๆ ดังนี้ 
7. ตัวอยางการประกาศรับสมัครงาน 

8. การประเมินผลกระทบการสรรหาบุคลากร 

9. ปญหา ข้ันเสนอแนะ เก่ียวกับการสรรหาบุคลากร 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความสําคัญของการสรรหา กับการแสวงหางานของบุคลากร 

2. นักศึกษาสามารถบอกถึงกระบวนการสรรหาบุคลากร แหลงสรรหาบุคลากร วิธีการสรรหาบุคลากรได 
3. นักศึกษาสามารถเขียนประกาศรับสมัครงานได  รวมถึงสามารถใชหลักในการสรรหาเพ่ือกําหนด

แนวทางในการโฆษณารับสมัครงาน 

4. นักศึกษาสามารถเขาใจถึงวิธีการประกาศรับสมัครงานจากตัวอยาง  
5. นักศึกษาเขาใจ ทราบถึงปญหา ข้ันเสนอแนะเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

2. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

4. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
5. การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แผนใส 

4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

 
การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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บทท่ี 6 

เทคนิคการสรรหาบุคลากร 

   การสรรหาบุคลากรเปนการแสวงหา  ชักจูงบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท้ังภายใน และ
ภายนอกองคการมาทํางานในตําแหนงตางๆ ขององคการตามคุณสมบัติท่ีระบุไว หากวิธีการไมดีจะทําให
เสียโอกาสคักเลือกคนดีและไมเปนท่ีสนใจของคนท่ีกําลังแสวงหางาน นอกจากนี้การสรรหาบุคลากรยังจะ
ชวยใหองคการไมขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานเม่ือถึงเวลาท่ีตองการแรงงาน ตามนโยบายของการ
วางแผนและการพยากรณกําลังคนดังท่ีไดกลาวมาแลว การสรรหาบุคลากรจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
สามารถพิจารณาไดจากวิธีการสรรหาและเทคนิคท่ีองคการนํามาใช 

ความสัมพันธของการสรรหากับการแสวงหางานบุคลากร 
   การสรรหาบุคลากร ตองอาศัยวางแผนในการวางแผนในการสรรหาอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือท่ีจะไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและประเภทความตองการจึงข้ึนกับองคประกอบท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 

1. การสรางกลไกการสรรหา คือ การดําเนินงานของฝายทรัพยากรมนุษย เพ่ือหาวิธีการดึงดูด
บุคลากรท่ีดี ความรูความสามารถ  ความชํานาญ ใหมาสมัครงานกับองคการมีวีการดําเนินการได ดังนี้ 

1.1. การกําหนดความตองการบุคลากรขององคการอยางชัดเจนและเปนธรรมไดแก ระดับ
การศึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณในวิชาชีพ และคุณลักษณะท่ีจําเปน เชน บุคลิกภาพ เจตคติ 
ความสามารถพิเศษ เปนตน 

1.2. กาเสนองานขององคการ ไดแก ลักษณะของงาน เชน การปฏิบัติงานในสํานักงานหรือ
งานท่ีตองออกพ้ืนท่ี ตลอดจนขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ถาเปนไปไดควรแสดงถึงสถานภาพองคการ 
ทางดานความม่ังคง ทางดานการเงินและสังคม 

1.3. ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากองคการ ไดแก เงินเดือน คาจาง ผลประโยชน ตอบแทน 
การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ รายไดพิเศษ การเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง เปนตน 

   การสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงตองหาวิธีการท่ีสามารถดึงดูดและจูงใจบุคลากรเพ่ือประโยชนใน
การสรรหา ไดแก การพิจารณารายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวกับงาน คุณลักษณะของบุคลากรท่ีดีท่ีองคการ
ตองการตลอดจนรางวัลและผลตอบแทนตางๆ ท่ีองคการคาดการณเอาไวอยางชัดเจนควบคูกับการ
พิจารณา การคาดการณท่ีเปนความประสงคของผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามตองการ ซ่ึงกําลังแสวงหางาน
ประเภทท่ีตรงกับการคาดการณเอาไวนํามาพิจารณาประกอบกัน เพ่ือท่ีจะมีหนทางเสนอขอเสนอเก่ียวกับ
เงินเดือน คาตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมท่ีจะดึงดูดใหบุคลากรผูแสวงหางานมาสมัครงาน 

2. ลักษณะของบุคลากรท่ีแสวงหางาน การแสวงหางาน คือ การกระทําท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลหนึ่ง
ตามท่ีบุคคลนั้นคาดการณวาตนมีความรูความสามารถ และพอใจในลักษณะของงาน และไดงานทําใน
ตําแหนงหนึ่ง การแสวงหางานของบุคคลในตลาดแรงงานจะมีบุคคลอยู 2 ประเภท คือ 
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2.1 บุคคลท่ีเพ่ิมจบจากสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในปจจุบัน สถาบันการศึกษาตางๆ ได
ผลิตบุคลากรออกสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก ท้ังสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนภายในประเทศ
และตางประเทศทําใหมีแรงงานในตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงดูเหมือนวาจะไมมีปญหาสําหรับ
องคการท่ีสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในองคการ แตตามขอเท็จจริงแลวจะพบวาผูท่ีจบศึกษาใหมๆ 
จะยังไมมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะมีความคิดเพียงคราวๆ เก่ียวกับความเปนไปไดของาน เปน
ระยะท่ีบุคคลเหลานี้ถือวาเปนชวงการทดลองปฏิบัติงาน และถาบุคคลเหลานั้นพบวางานท่ีทําและสภาพ
การทํางานไมไดสรางความพอใจใหกับตน ก็จะแสวงหางานทําจากองคการอ่ืนตอไป ซ่ึงเปนการสราง
ปญหาใหกับองคการณท่ีจะตองสรรหาบุคลากรใหมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือ บุลากรท่ีจบ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา ถึงแมวาจะมีคุณวุฒิ คุณสมบัติท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันการศึกษา
กอนตาม แตตามหลักจิตวิทยายังถือวาบุคคลนั้นมีความแตกตางกันทางดานความรู สติปญญา คุณธรรม 
และทักษะ จึงทําใหบุคคลท่ีรูตนเองวา มีความรูความสามารถสูงเลือกท่ีจะสมัครเขาทํางานในองคการท่ี
ตนเองคาดการณวา ลักษณะของงานและสภาพการทํางานจะสรางความม่ันคงและความพึงพอใจ  

2.2 บุคคลท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานอยูแลว เปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานตามสถาน
ประกอบการตางๆ เชน บริษัท รานคาหรือหนวยงานของรัฐ แตตองการแสวงหางานทําใหมอาจมีสาเหตุ
ดังนี้ 

2.2.1 บุคคลท่ีถูกปลดออกเนื่องจากกิจการตกต่ํา หรือสิ้นสุดโครงการหรือหมดสัญญาจาง
งาน 

2.2.2 บุคคลท่ีไมพอใจในงานท่ีทํา อาจเนื่องมาจากลักษณะงานท่ีทํา และสภาพ 

2.2.3 การปฏิบัติงานหรือระบบจายคาตอบแทนไมดีพอ จะมีสวนกระตุนใหบุคคลเหลานั้น 
อาจแสวงหางานทําใหม 

2.2.4 บุคคลท่ีมีความชํานาญ หรือมีประสบการณ บุคคลเหลานี้  ไดแกผูบริหาร 
ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลท่ีมีประสบการณสูง เปนบุคคลท่ีมีความหวังในงาน ถาตําแหนงของตนไมไดรับ
ผลตอบแทนทาดานจิตใจและดานการเงินเพียงพอ และรูสึกวาไมมีโอกาสเลื่อนตําแหนงข้ันสูงข้ึนหรือมี
อัตราความกาวหนาชาลง จะมีสวนกระตุนใหมีการแสวงหางานใหม 
   ดังนั้นในการสรรหาบุคลากรจะประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ยอมข้ึนกับกลไกของ
องคการท่ีแสวงหาบุคลากร และในเวลาเดียวกันบุคลากรท่ีแสวงหางานเกิดความพึงพอใจ และยอมรับงาน
ท่ีองคการเสนอให อาจสรุปได ดังภาพท่ี 17 
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รูปภาพท่ี 1  ความสัมพันธของการสรรหาและการแสวงหาของบุคลากร 

ท่ีมา (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550, 117) 

กระบวนการสรรหาบุคลากร 

   การสรรหาบุคลากรเปนกระบวนท่ีสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย ดังนั้นในหลักการของ
กระบวนการนี้ ก็คือ หาคนดีมีความรูความสามารถท่ีสุดเทาท่ีจะหาไดตั้งอยูบนรานฐานของความเสมอ
ภาค และกระทําอยางมีมาตรฐาน โดยท่ัวไปแลวกระบวนการสรรหาบุคลากรจะประกอบดวยข้ันตอน
ตางๆ  ดังนี้ 

1. การวางแผนกําลังคน ในข้ันตอนนี้จะทําใหองคการมีขอมูลในดานจํานวน และชนิดของ
บุคคลตรงตามท่ีตองการท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวนี้จะไดมาจาก 

1.1 การขอบุคคลของผูจัดการ การทําคําขอบุคคลของหนวยงานของผูขอจะตองบอกให
ชัดเจนวาขอบุคคลเพ่ือไปทํางานในตําแหนงอะไร มีรายละเอียดของงานอยางไร คุณสมบัติท่ีตองการ
สําหรับตําแหนงหนาท่ีนั้น อายุและเพศก็เปนสิ่งท่ีควรกําหนดไวดวย หลังจากท่ีฝายทรัพยากรมนุษยไดรา
ยลเอียดเหลานี้แลว จึงดําเนินการข้ันตอไป คือกําหนดตําแหนงงาน 

1.2 การกําหนดตําแหนงงานท่ีจะรับบุคลากรใหม ซ่ึงเปนผลจากการวางแผนกําลังคน และ
การรองขอจากหนวยงานท่ีตองการบุคลากร 

การสรรหาบุคลากร บุคลากรท่ีแสวงหางานทํา 

องคการสรรหาบุคลากร 

ติดตอชองทางงานท่ีเปดให 

กลไกการดึงดูดและชักจูง
ประเมินผล 

เสนองาน 

บุคคลท่ีแสวงหางาน 

แสวงหาองคการท่ีเปดรับ 

ติดตอสอบถามรายละเอียด
การสมัครงาน 

ยอมรับงาน 

สมัครงาน 
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1.3 ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงาน หลังจากท่ีไดกําหนดตําแหนงงานท่ีจะรับบุคลากรใหม
แลว ก็มีการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหงาน ซ่ึงจะเนนขอมูลพ้ืนฐานใหเขาใจถึงลักษณะของงานในดาน
ตางๆ ท่ีจะชวยใหสามารถเขาใจถึงลักษณะของบุคคลท่ีตองการตามคุณสมบัติของพนักงานท่ีตองการ 

1.4 ขอคิดเห็นของผูจัดการ เม่ือไดกําหนดตําแหนงงานท่ีจะรับบุคลากรและดําเนินการ
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหงานแลว ก็จะเนนขอมูลจากการวิเคราะหงานของตําแหนงท่ีจะทําการ
สรรหาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความสมบูรณและเปนปจจุบัน โดยขอความคิดเห็นจากผูจัดการท่ีรองของบุคคล 

1.5 การกําหนดคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับงาน ซึ่งเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการไดทําการ 
วิเคราะหงานแลว และไดรับการตรวจสอบจากระดับผูจัดการท่ีรองขอบุคลากร จึงทําใหการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรตรงกับงานท่ีองคการตองการจริงๆ 

2. การกําหนดทางเลือกสูการสรรหา ฝายทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณาจากนโยบาย การ
สรรหาเพ่ือดูวาองคการกําหนดนโยบายเรื่องนี้เปนอยางไร จะทําการสรรหาจากกลุมบุคลากรจากภายใน
องคการหรือโดยวิธีการพัฒนาบุคลากรข้ึนมา หรือจะสรรหาบุคลากรจากภายนอก ถาองคการเห็นวา
บุคลากรในตําแหนงท่ีตองการจากภายในขาดแคลน ก็จําเปนจะตองสรรหาจากภายนอก จึงควรกําหนด
ทางเลือกสูการสรรหาออกมาใหชัดเจนก็จะเปนการสะดวกสําหรับผูมีหนาท่ีในการดําเนินงานในเรื่องนี้ 

3. การสรรหาบุคลากร การสรรหาอาจจําแนกไดเปนสองแหลงใหญ คือ แหลงกําลังแรงงาน
ภายในองคการและแหลงกําลังแรงงานภายนอกองคการ การสรรหาบุคลากรท้ังสองแหลงนี้ตางก็มีขอดี
และขอเสียแตกตางกันไป ซ่ึงจะไดกลาวถึงในตอนตอไป อยางไรก็ตาม องคการสวนใหญมักใชการสรรหา
ท้ังสองแหลงควบคูกันไป เพ่ือใหไดผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานมากท่ีสุด 

4. แหลงกําลังแรงงานภายใน ก็คือ การพิจารณาจากผูท่ีปฏิบัติงานอยูแลวภายในหนวยงาน
เดียวกันโดยมีการสับเปลี่ยน โยกยาย เลื่อนข้ัน หรือสงคนไปอบรม เปนตน 

5. วิธีการสรรหาจากภายใน อาจกระทําไดหลายวิธีคือ โดยผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีสรรหาและ
คัดเลือกเอง หรือประกาศรับสมัครจากบุคคลภายในอยางเปนทางการ 

6. แหลงกําลังแรงงานภายนอก ก็คือ การแสวงหาผูสมัครจากภายนอกองคการ ซ่ึงอาจจะเปนผู
ท่ีเคยทํางานแลวหรือยังไมเคยทําเลยก็ได 

7. วิธีการสรรหาจากภายนอก องคการสามารถกระทําไดหลายแบบ อาทิ การสรรหาจาก
บุคคลท่ีพนักงานปจจุบันแนะนําหรือประกาศในสื่อตางๆ เปนตน 

8. บุคคลท่ีผานการสรรหา  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการสรรหา เม่ือผูทํา
หนาท่ีสรรหาบุคลากรสามารถชักจูงผูมีความสามารถเขามาสูองคการไดแลว ในข้ันตอไปก็จะเปนการ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ และเหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงท่ีวางในองคการ ซ่ึงจะกลาวราน
ละเอียดในบทตอไป 

9. สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคการ สิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการสรรหาอาทิเชน การ
เปลี่ยนแปลงดานตลาดแรงงาน อัตราการวางงาน การขาดแคลนผูชํานาญการเฉพาะดานกฎหมายแรงงาน 
การขยายตัวของบริษัทอ่ืนๆ และกิจกรรมดานการสรรหาของบริษัทอ่ืนๆ เปนตน ซ่ึงสิงเหลานี้จะสงผล
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กระทบตอการวางแผนกําลังคน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หลังจากท่ีแผน
กําลังคนไดจัดวางเรียบรอยแลว ฉะนั้นเพ่ือความม่ันใจวาจะไมกระทบตอกระบวนการสรรหา ผูสรรหาควร
ไดจัดวางเรียบรอยแลว ฉะนัน้เพ่ือความม่ันใจวาจะไมกระทบตอกระบวนการสรรหา ผูสรรหาควรไดมีการ
ตรวจสอบกอนทุกครั้งท่ีมีการสรรหาบุคลากร 
   โดยท่ัวไปแลว กระบวนการสรรหาบุคลากรประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลว ซ่ึง
จะเห็นไดวาการระบุตําแหนงท่ีจําเปนตองมีการสรรหาบุคลากรนั้น เปนการพิจารณาจากแผนงานกําลังคน
ขององคการและการรองขอบุคลากรเปนกรณีพิเศษจากผูจัดการฝายตางๆ แผนงาน 

   บุคลากรเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากตอการสรรหาบุคลากร เพราะจะทําใหทราบวา มีตําแหนง
งานอะไรบางท่ีจําเปนตองมีการบรรจุบุคลากรท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงจะทําใหการจัดการทรัพยากร
มนุษยขององคการมีลักษณะเชิงรุก มากกวาการตั้งรับหรือคอยแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 



116 
 

 

รูปภาพท่ี 2  กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนษุย 

ท่ีมา (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550, หนา 120) 

 

 

 

 

สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ 

สิ่งแวดลอมภายในองคการ 

การวางแผนกําลังคน 

ทางเลือกสูการสรรหา 

สรรหาบุคลากร 

แหลงกําลงัแรงงานภายใน แหลงกําลังแรงงานภายนอก 

วิธีการสรรหาจากภายใน วิธีการสรรหาจากภายนอก 

บุคคลท่ีผานการสรรหา 
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แหลงสรรหาบุคลากร 

   โดยท่ัวไปแหลงการสรรหาบุคลากรมีอยูสองแหง คือการสรรหาบุคลากรภายในองคการและสรร
หาบุคลากรจากภายนอกองคการ จากภายในองคการก็คือหากมีตําแหนงวางเกิดข้ึนก็จะ เลือกจาก
พนักงานในตําแหนงอ่ืนมาแทนท่ีโดยการโอนยายหรือเลื่อนตําแหนงข้ึนมา (transfer and promotion) 

สวนภายนอกองคการก็ไดจากการคัดเลือกบุคคลท่ีมาสมัคร เพ่ือบรรจุในตําแหนงท่ีตองการสรรหา
บุคลากรสําหรับแหลงการสรรหาบุคลากรมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แหลงกําลังแรงงานในองคการ 

    การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ คือ การเลื่อนตําแหนงหรือการโยกยาย บุคลากร
ปจจุบันขององคการ เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นไปปฏิบัติงานในตําแหนงใหม การสรรหาแบบนี้จึงมีประโยชน
ตอองคการและยุคลากรหลายประการ คือ พนักงานปจจุบันลดชวงเวลาของการปรับตัวเพราะพนักงานจะ
มีความรูเก่ียวกับองคการ และสามารถเริ่มตนศึกษาและปฏิบัติงานไดในเวลาท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกประกาย
หนึ่ง คือ องคการมีโอกาสูงท่ีจะไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะองคการสามารถประเมินไดอยางดีวาพนักงานคนใด มีความสามารถ แรงจูงใจ และผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีและเท่ียงธรรม เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตัวพนักงาน 

   วิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในองคการ โดยท่ัวไปมักจะกระทําโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

1. การสรรหาโดยไมประกาศอยางเปนทางการ เปนการสรรหาท่ีพนักงานไมมีโอกาสทราบวา
ใครจะไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือโยกยายไปสูตําแหนงท่ีวาง จนกวาจะมีการประกาศอยางเปนทางการ 
การสรรหาวิธีอาจกระทําไดหลายรูปแบบ คือ 

1.1 องคการแตงตั้งคระกรรมการเพ่ือเปนผูคัดเลือก 

1.2 ผูบริหารของตําแหนงงานท่ีวางเปนผูคัดเลือก 

1.3 ฝายทรัพยากรมนุษยเปนผูคัดเลือก 

1.4 เลือกจากแผนภูมิการทดแทน 

  การสรรหาโดยวิธีการนี้ พนักงานอาจรูสึกวาขาดความโปรงใสในการดําเนินการได หาก
บุคคลท่ีไดรับการสรรหาไมเปนท่ียอมรับจากพนักงาน หรือขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในตําแหนงนั้นๆ 

2. การสรรหาโดยการประกาศรับสมัครจากพนักงานปจจุบันอยางเปนทางการวิธีการนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือแจงใหพนักงานปจจุบันขององคการทราบถึงตําแหนงวางท่ีมีอยูในขณะนั้น พนักงานคน
ใดคิดวาตนเองมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศก็สามารถจะไปสมัครไดท่ี ฝายทรัพยากรมนุษยขององคกร การ
ประกาศรับสมัครจากพนักงานปจจุบันมีขอดี คือ ชวยเพ่ิมพูนขวัญกําลังใจใหแกพนักงานปจจุบัน เพราะ
เปนวีการท่ียุติธรรม โปรงใส เปดโอกาสแกทุกคนและอาจเปนวิธีท่ีจะชวยใหไดผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับ
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ตําแหนงงาน อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ก็ยังมีขอเสียบางประกาย เชน ใชเวลาการสรรหามากข้ึน เพ่ิมความ
ขัดแยงภายในองคการ เพ่ิมความกดดันแกผูทําหนาท่ีคัดเลือก และมีความวุนวายภายในเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
มีพนักงานตองการโยกยายเปลี่ยนงาน และอาจจะทําใหผูบังคับชาของหนวยงานนั้นมีทัศนคติท่ีไมดีตอ
พนักงานเหลานั้น และอาจนําไปสูความขัดแยงภายในหนวยงานนั้นๆ ได 

    อยางไรก็ตาม แมวาการประกาศรับสมัครอยางเปนทางการจะกอใหเกิดปญหาบางประการ 
แตก็มีผูพบวาวิธีการนี้มีสวนชวยพัฒนาบุคลากรภายในองคการ ชวยลดคาใชจายในการสรรหาบุคลากร
และชวยใหองคการคนพบพนักงานท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานดวย 

 การสรรหาบุคลากรจากภายในองคการมีท้ังขอดี และขอเสีย ดังนี้ 

  ขอดี คือ  

(1) สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูไดรับการเลื่อนตําแหนง 
(2) สรางแรงจูงใจใหแกผูปฏิบัติงานดี 
(3) สามารถประเมินความสามารถของพนักงานไดแมนยํากวา 
(4) ทําใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคการมากข้ึน 

(5) เสียคาใชจายนอยลง 
 

 ขอเสีย คือ 

(1) อาจทําลายขวัญและกําลังใจของผูไมไดรับการเลื่อนตําแหนง 
(2) สืบทอดความคิดและการกระทําแบบเกา 
(3) มีโอกาสเลือกคนดีไดในวงจํากัด การใชบุคลากรภายในองคการ ทําใหขาดความคิด 

ทัศนคติแบบใหมๆ ท่ีอาจจะไดรับจากการสรรหาบุคคลภายนอก 

 

2. แหลงกําลังแรงงานภายนอก 

    การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ คือ การแสวงหาและจูงใจใหบุคคลภายนอกท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานมาสมัครงานกับองคการ ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนเม่ือองคการไดพิจารณาแลว
วา ไมมีบุคลากรภายในคนใดท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีวางอยู การสรรหาบุคลากรภายนอกองคการมี
ประโยชนหลายประการ คือ บุคลากรภายนอกองคการมักจะนําความคิดใหมๆ เขามาสูองคการ และการ
สรรหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ อาจจะเสียคาใชจายนอยกวาการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรปจจุบันขององคการ 
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  แหลงการสรรหาบุคลากรจากภายนอก มีหลายแหง ดังตอไปนี้ 

1. การสรรหาจากสํานักงานจัดหางานของรัฐบาล 

   สํานักงานจัดหางานของรัฐบาลเปนแหลงของการสรรหาภายนอกท่ีสําคัญแหลงหนึ่ง เชน 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กองการจัดหางานของกรมแรงงานกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม และหนวยงานของรัฐบาลทุกจังหวัดท่ีรับผิดชอบดานแรงงานเปนตน ซ่ึงบุคคลท่ัวไป
สามารถขอขอมูลเก่ียวกับตําแหนงงานท่ีการรับสมัครอยูในขณะนั้นได 

แหลงจัดหางานรัฐบาลมีขอนาสังเกตดังตอไปนี้ 

1.1 เปนแหลงท่ีเชื่อถือได เพราะเปนรัฐบาล ผูท่ีทําหนาท่ีสรรหารูสึกวาเปนการม่ันคงปลอดภัย 
ถาใชบริการของสํานักงานจัดหางานของรัฐบาล และกรณีท่ีตองการวาจางคนเปนจํานวนมากหรือในกรณี
ท่ีตองการคนงานประเภทไมใชฝมือ 

1.2 นายจางและผูสมัครงานจําไมเสียคาบริการตออยางใด 

1.3 สํานักงานจัดหางานของรัฐบาลจะมีข้ันตอนตามระเบียนราชการท่ัวไป อาจทําใหลาชาไม
ทันการ ในกรณีท่ีตองการแรงงานเรงดวน 

2. การสรรหาจากสํานักงานเอกชน 
   ตัวแทนหรือนายหนาจัดหางานเอกชนก็คือ สํานักงานหางานตางๆ ท่ีมีใบอนุญาตจากกรม
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ซ่ึงสวนใหญเราจะเห็นจากหนังสือพิมพสํานักงานจัดหา
งานของเอกชนอีกประเภทหนึ่งท่ีผลการของบริษัทเปนท่ีนาเชื่อถือ คือ บริษัทเหลานี้มักจะเปนท่ีปรึกษา
บริษัทธุรกิจอ่ืนๆ มักจะไมใชบริษัทจัดหางานโดยตรงการจัดบริหารงานเปนเพียงกิจกรรมพิเศษเทานั้น 
บริษัทเหลานี้มักจะหาผูสมัครในตําแหนงผูบริหารระดับกลางหรือสูง ชนิดท่ีผูสมัครตองมีประสบการณหรือ
ตําแหนงงานท่ีตองการความสามารถเฉพาะซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมกับผูจบผูจบการศึกษาใหมๆ และยังไมมี
ประสบการณ สํานักงานจัดหางานของเอกชนตางกับหนวยงานของรัฐตรงท่ีมิไดใหคาบริการฟรี บริษัท
เหลานี้จะเก็บคาบริการจากนายจางหรือจากผูสมัคร แตไมวาจะเก็บจากฝายใดก็ตาม เม่ือรวมกันแลวตาม
พระราชบัญญัติแรงงาน จะไมสามารถเก็บไดเกินรอยละ 25 ของเงินเดือนในเดือนแรกของผูสมัคร 

3. การสรรหาจากหนวยจัดหางานของสถาบันการศึกษา  
   โรงเรยีนและสถาบันเปนแหลงท่ีสําคัญในการสรรหาบุคลากร ประเภทท่ีมีความรูความสามารถ
พิเศษ โดยเฉพาะสถานท่ีมีการสอนวิชาเฉพาะบางแขนง ในปจจุบันนี้สถาบันตางๆ มักจะจัดสถานท่ี
สําหรับอํานวยความสะดวกในการคัดเลือดนักศึกษา บริษัทใหญๆ จะสงคณะกรรมการคัดเลือกมาทําการ
สอบสมภาษณ หรือทดสอบนักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาบางกรณีบริษัทอาจติดตอของจองตัวผู
กําลังเรียน ซ่ึงมีผลการเรียนดีเดน นอกจากนี้ในกรณีท่ีบริษัทตองการคนงานและไมสามารถติดตอกับ
คนงานโดยตรงได ก็อาจขอใหสถานศึกษาเปนคนกลางติดตอให ในแทบทุกมหาลัยจะมีหนวยงานจัดหา
งานท่ีสังกัดอยูในกองกิจการนิสิตนักศึกษา หรือ หนวยงานจัดหางานท่ีต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวกลางแหลงงานใน
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นิสิต นักศึกษา ท้ังในภาคฤดูรอนและเม่ือสําเร็จการศึกษา ในบางมหาวิทยาลัยท่ีต้ังข้ึนมานานทางหนวย
จัดหางานจะมีการติดตอสัมพันธอยางดีกับบริษัท องคการและหนวยงานของรัฐบาลหลายแหงเม่ือ
หนวยงานเหลานี้มีตําแหนงวางก็จะแจงมายังหนวยจัดหางานของทางมหาวิทยาลัย ซ่ึงก็จะพิมพเปนจุล
สารแจงขาวตําแหนงวางเหลานี้แจกไปยังคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงก็จะติดไวท่ีบอรดใหนักศึกษาท่ี
สนใจทราบ 

4. การสรรหาจากสมาคมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานคคล 

   สมาคมดังกลาว ไดแก สมาคมการจัดการบุคคลแหงประเทศไทย (TMA: Thailand 

Management Association) สมาคมจะมีเอกสารหรือวารสานแจกเก่ียวกับตําแหนงวางอ่ืนๆ และมักจะ
ใหความรวมมือบอกตําแหนงวางกับผูสนใจสอบถาม และบางครั้งก็ชวยลงเผยแพรคุณสมบัติของผูสมัครไว
ดวยหนวยงานนี้ก็เชนเดียวกับหนวยจัดหางานอ่ืนๆ คือทําหนาท่ีเปนเพียงตัวกลางสงขาวสารจากผูวาจาง
มายังผูสมัครงาน และจากผูสมัครไปสูผูท่ีสนใจงาน ซ่ึงก็เปนแหลงท่ีผูตองการรับสมัครงานใชเปนสื่อกลาง
ในการติดตอไดอีกทางหนึ่ง 

5. การสรรหาจากวันนดัพบแรงงาน  
   การสรรหาจากวันนัดพบแรงงานเปนกิจกรรมท่ีจัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ของทองถ่ินนั้น เชน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา บริษัทหรือหางรานตางๆ เปน
ตน เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมขององคการ และตําแหนงงานท่ีตองการรับสมัครและสัมภาษณข้ันตน
ดวย 

6. การสรรหาจากแหลงอ่ืนๆ 
   การสรรหาจากแหลงอ่ืน ๆ ไดแก การสรรหาจากคนตางชาติมีฝมือ และเขามาอยางถูกตองตาม
กฎหมาย หรือจากสถานฝกอาชีพของคนบางประเภท ซ่ึงมีการอบรมและฝกหัดใหปฏิบัติงานบางอยาง 
เปนตน 

วิธีการสรรหาบุคลากรจากองคการ 

   ในการจัดหาคนเขามาทํางานในองคการมีวิธีการตางๆ ท่ีอาจนํามาใชตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ดังตอไปนี้    

1. วิธีการลงโฆษณาเพ่ือแสวงหาผูสมัครงาน การใชการโฆษณาชวยในการสรรหาผูสมัครงาน
ควรพิจารณา 2 ประเด็น คือ การสื่อ และการสรางโฆษณา 

1.1 การใชสื่อ การเลือกสื่อท่ีดีท่ีสุดควรเปนหนังสือพิมพในทองถ่ิน ซ่ึงข้ึนอยูกับตําแหนง
งานท่ีตองการสรรหา หนังสือพิมพทองถ่ินมักใชไดดีกับแหลงพนักงานท่ีมีทักษะ หรือ พนักงาน ระดับลาง 
สําหรับพนักงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน อาจตองลงโฆษณาในวารสารเก่ียวกับการคาและอาชีพ 
บริษัทสวนใหญใชการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ แตก็มีการใชสื่ออ่ืนๆ  
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ประเภทของส่ือ ขอดี ขอเสีย จะใชเม่ือใด 

หนังสือพิมพ - หมดเวลาเร็ว 

- ขนาดการโฆษณา
ความยืดหยุน 

- เขาถึงงาน 

- ผูมุงหวังอาจละเลยได
งายพิจารณาเฉพาะ 
กลุมคุณภาพการพิมพ
ไมดีเฉพาะเจาะจง 

- เม่ือตองการ
จํากัด 

นิตยาสาร - ขาดความยืดหยุน 

- คุณภาพการพิมพดี 
- หาตําแหนงอาชีพท่ี

ดี 
- ไดระยะเวลานาน 

- ไมจํากัดดารสรรหาใน
เขตเฉพาะ 

- มีเวลาโฆษณา 

- เม่ืออยูใน
โปรแกรมการ
สรรหา 

วิทยแุละโทรทัศน - ยากท่ีจะมองเห็น 

- เขาถึงผูสมัครไดงาย
กวาหนังสือพิมพ
นิตยสารกําหนดเขต
ได 

- ยึดหยุนได 
- มีผลมากกวา 

- ขอความสั้น 

- คาใชจายสูง 
- ความสูญเสียจากการ

จายสูง 

- เม่ือตองการผล
เร็ว 

 

จุดขาย (วัตถุสงเสริม
การขายท่ีจุดสรรหา) 

- สามารถเรียกความ
สนใจได 

- กระทําไดทันที 

- ยืดหยุนได 

- จาํกัดประโยชน 
- ผูมุงหวังตองหาผูสรร

หาในพ้ืนท่ี 

- อาจมีการจัด
แสดง
นทิรรศการ
แรงงานท่ี
สํานักงาน หรือ
ท่ีองคการ 

ตารางท่ี 1  ขอดีและขอเสียของสื่อบางประเภท 

ท่ีมา (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550,  หนา 26) 

1.2 การโฆษณา การสรางโฆษณาเปนสิ่งสําคัญ ผูท่ีความชํานาญในการโฆษณาใชวิธีการ
เรียกวา “คําแนะนํา 4 ประการ” (Four – point guide) หรือ AIDA เพ่ือสรางโฆษณารวมท้ังสิ่งพิเศษ
อ่ืนๆ เชน ความพอใจในงาน การพัฒนาอาชีพหรืออ่ืนๆ เพ่ือใหผูสมัครเกิดความตองการในงานนั้นๆ สราง
ใหเกิดการการะทําทันทีในเกือบทุกโฆษณามักจะมีขอความ เชน “โทรวันนี้” เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
การเรงใหเกิดการกระทําทันที 
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2. วิธีการสรรหาจากสํานักจัดจัดหางาน มีสํานักงานจัดหางานอยู 3 ประเภท คือ ดําเนินงานโดย
รัฐบาล โดยองคการท่ีไมหวังผลกําไร และการจัดการสํานักงานเอกชน 

2.1 สํานักงานจัดหางานท่ีดําเนินงานโดยรัฐบาล หนวยงานรัฐบาลเหลานี้ไดรับความชวยเหลือ
จากกระทรวงแรงงาน ซ่ึงจะมีการใชคอมพิวเตอรตอเชื่อมกันระหวางสํานักงานจัดหางาน ทําใหผูสมัคร
งานรูเก่ียวกับงานท่ีมีอยูในทองถ่ินและเขตอ่ืนๆ ได สํานักงานจัดหางานของรัฐจะเปนแหลงงานท่ีสําคัญ
ของแรงงานโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

2.2 สํานักงานจัดหางานขององคการท่ีไมหวังผลกําไร องคการเหลานี้จะมีการรวมกันจัดตั้ง
กลุมอาชีพ และผูชํานาญงานซ่ึงจะชวยเหลือสมาชิกในกลุมอาชีพเดียวกันในการหางานในขณะเดียวกันก็มี
หนวยสวัสดิการสังคมท่ีพยายามหางานพิเศษใหกับบุคคล ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกายบางประการ 
หรือชวยเหลือทหารอาสาสมัครในสงครามใหมีงานทํา ตลอดจนมูลนิธิตางๆ ท่ีใหความชวยเหลือในการหา
งาน 

2.3 การจางสํานักงานจัดหางานของเอกชนเปนผูสรรหา สํานักงานจัดหางานของเอกชนอาจ
จําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ 

2.3.1 สํานักจัดหางานท่ัวไป (General agencies) ซ่ึงเนนการสรรหาพนักงานท่ีไมมี
ทักษะ พนักงานท่ีมีทักษะ ชางเทคนิค และผูบริหารระดับตนจนถึงระดับกลาง 

2.3.2 สํานักงานจัดหางานเฉพาะดาน (Specialized agencies) ซ่ึงเนนการสรรหานัก
วิชาชีพ (professionals) ดานตางๆ เชน นักบัญชี วิศวกร เปนตน 

2.3.3 สํานักงานจัดหางานชั่วคราว (Temporary agencies) ซ่ึงจัดหาพนักงานเพ่ือ
ทํางานเปนการชั่วคราวใหแกองคการ 

2.3.4 สํานักงานจัดหางานระดับผูบริหาร (Executive search) เปนสํานักงานท่ีเนน
การจัดหาผูบริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง 

3. วิธีการสรรหาจากจดหมายสมัครงาน  ผูสมัครงานบางคนอาจใชวิธีการสงจดหมายและประวัติ
สวนตัวเขามาสมัครงาน  องคการจึงรวบรวมจดหมายเหลานั้นเขาแฟม  และนํามาพิจารณาเม่ือมีตําแหนง
งานวาง  และกําจัดท้ิงไปเม่ือเวลาผานไปนานพอสมควร  การใชวิธีในตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ  
หัวหนาหนวยงาน  และผูบริหารระดับสูง  เปนตน 

4. วิธีการสรรหาบุคคลท่ีพนักงานปจจุบันเปนผูแนะนํา  วิธีการนี้คือ  การสรรหาโดยการผานการ
แนะนําของพนักงานปจจุบัน  อันเปนวิธีการท่ีเสียคาใชจายนอยมาก  แตอาจสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความชํานาญในงานท่ีมีองคการมีความขาดแคลนไดเปนอยางดี  การสรรหาวิธีนี้สามารถทําไดท้ังแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ  กลาวคือ  หากเปนแบบเปนทางการ  พนักงานผูแนะนําบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไดรับการคัดเลือก  จะไดรางวัลตอบแทนจากองคการสวนแบบไมเปนทางการ  พนักงานผู
แนะนําจะไมไดรับสิ่งตอบแทนใดๆ  จากองคการ  การท่ีองคการนิยมใชวิธีการนี้คอนขางมากอาจเปน
เพราะวาวิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูงในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  และเม่ือเขามาทํางานแลว
จะไมลาออกจากงานงายๆ  นกจากนี้  ยังไดพนักงานท่ีมีคุณภาพดีกวาการสรรหาโดยวิธีการประกาศทาง
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สื่อมวลชนหรือจางสํานักงานจัดหางาน  ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาพนักงานปจจุบันมีความรูเปนอยางดี
เก่ียวกับงาน  จึงสามารถกลั่นกรองและแนะนําแตผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหแกองคการได 

5. วิธีการสรรหาจากบุคคลภายนอกแนะนํา  วิธีการนี้แตกตางจากวิธีการแรกตรงท่ีวามีผูแนะนํา
มิใชพนักงานปจจุบันแตเปนบุคคลภายนอกซ่ึงอาจเปนลูกคา  ผูมีอุปการะหรือเพ่ือนของพนักงานหรือ
นักการเมือง  สําหรับสังคมไทยคานิยมดานการตอบแทนบุญคุณ  จัดไดวาเปนคานิยมท่ีสําคัญมาก  ดังนั้น  
องคการธุรกิจไมนอยจึงเลือกการตอบแทนบุญคุณของผูมีอุปการะหรือลูกคารายใหญ  ดวยการรับบุตร
หลานหรือญาติของบุคคลเหลานั้นเขามาทํางานในองคการ 

6. .วิธีการสรรหาจากบุคคลท่ีมาสมัครดวยตนเอง  วิธีการนี้เปนท่ีนินมปฏิบัติกัน  และมักจะเปน
องคการขนาดใหญมีชื่อเสียงดี  ในการดําเนินการตามวิธีนี้ทางฝายเจาหนาท่ีขององคการท่ีรับผิดชอบจะจัด
แบบฟอรมใบสมัครไวใหพรอม  เม่ือมีผูสมัครเขามาสมัคร  และกรอกประวัติลงในใบสมัคร  เจาหนาท่ีก็จะ
รวบรวมไวเม่ือองคการตองการบรรจุลงในตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยรีบดวนก็จะพิจารณาจากประวัติยอ
ท่ีเจาหนาท่ีรับผิดชอบรวบรวมไว  ถาสนใจสมัครรายใดก็ติดตอมาสัมภาษณไดทันท่ี 

7. วิธีการสรรหาผานระบบอินเตอรเน็ต  วิธีการนี้เปนวิธีการใหมท่ีองคการตางๆ  เริ่มใชกันเม่ือไม
นานมานี้  โดยอาศัยความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทําใหเกิดระบบอินเตอรเน็ต  (internet)  

ซ่ึงเปนเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงเชื่อมตอเขาดวยกันภายใตมาตรฐานเดียวกันท่ีเรียกวาทีซีพี/ไอที  
(TCP/IP)  กลายเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ  ผูใชงานท่ีอยูบนเครื่องแตละเครือขายจึงสามารถสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลผานทางคอมพิวเตอรนี้ได  ดังนั้น  ท้ังฝายองคการธุรกิจและผูสมัครงานจึงสามารถ
นําเสนอขอมูลความตองการเก่ียวกับงานของตนเอง  โดยผานระบบอินเตอรเน็ตไดอยางงายตายและ
สะดวก  สําหรับเว็บไชตท่ีองคการธุรกิจสามารถลงโฆษณารับสมัครงานมีจํานวนหลายเว็บไซต  เชน  
www.jobsiam.com.   www.jobthai.com  เปนตน  ขอดีของการสรรหาผานระบบอินเตอรเน็ตก็คือ  
ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหองคการ  เนื่องจากผูสมัครงานรูสึกวาองคการเหลานั้นมีความทันสมัย  ติดตอ
ไดสะดวก  และมีปฏิสัมพันธกับผูสมัครงานมากกวาองคการท่ีไมมีการสรรหาผานระบบอินเตอรเน็ต  
นอกจากนั้นยังชวยทําใหระยะเวลาและคาใชจายของการสรรหาลดลงจากเดิมอีกดวย 

8. วิธีการสรรหาจากพนักงานวันนัดพบแรงงาน  งานวันนัดพบแรงงานเปนกิจกรรมซ่ึงจัดโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ  ขอทองถ่ินนั้นๆ  เชน  มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา  บริษัทหรือหางรานตางๆ  เปนตน  เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับกิจการขององคการ  และ
ตําแหนงงานท่ีตองการรับสมัคร  รวมท้ังมีการรับสมัครและสัมภาษณข้ันตนดวย  องคการธุรกิจในประเทศ
ไทยนิยมใชวิธีการสรรหาแบบนี้สําหรับตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 

9. วิธีการสรรหาผูสมัครจากสถานศึกษา  การสรรหาวิธีนี้นิยมใชสําหรับพนักงานสายอาชีพ  ชาง
เทคนิค  และผูบริหารข้ันเริ่มตน  โดยองคการจะสงเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรมนุษยไปยังสถานศึกษาตางๆ  
เพ่ือประชาสัมพันธกิจการขององคการใหกับผูสนใจ  รวมท้ังรับสมัครและสมภาษณข้ันตนดวย  อยางไรก็
ตาม  การสรรหาโดยวิธีนี้จําเปนตองกระทําอยางเปนระบบ  เพ่ือมิใหสูญเสียคาใชจายโดยเปลาประโยชน 
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10. .วิธีการสรรหาจากการติดตอผานสหภาพแรงงาน  สหภาพแรงงานจะใหความสะดวกในแง
ท่ีวา  อาชีพแตละอาชีพจะรวมกลุมตางๆ  เม่ือตองการแรงงานประเภทใดก็อาจติดตอผานสหภาพแรงงาน
นั้นไดโดยตรง  หากงานประเภทใดมีนอยทางสหภาพแรงงานก็จะจัดสรรใหดวยแรงงานท่ีไดจากสหภาพ
แรงงานมักจะไดมาตรฐานและเชื่อถือไดเพราะมีขอมูลตางๆ  เก่ียวกับแรงงานทุกอยาง  นอกจากนี้สหภาพ
แรงงานยังเปนผูคํ้าประกันและรับผิดชอบคนงานอีกดวย 

11. วิธีการสรรหาจาการจางแรงงานเปนครั้งคราว  สําหรับงานบางอยางท่ีมีความตองการในบาง
เวลาหรือเม่ือมีความจําเปนเทานั้น  เชน  งานทางดานบํารุงรักษา  งานเก็บกวาดดูแลสถานท่ี  และงาน
เสมียน  เปนตน  องคการอาจจางคนงานใหทํางานเปนรายชั่วโมงหรือรายวัน  ตามความจําเปน  เม่ือเสร็จ
งานแลวก็หมดหนาท่ีไป  วิธีนี้จะทําใหลดคาแรงไดมาก  เพราะไมไดจายในรูปเงินเดือนประจํา  แตจะจาย
เม่ือตองการการจางงานเทานั้น  ไมตองเสียคาใชจายในการเก็บประวัติบันทึกเก่ียวกับคนงาน  ลด
คาใชจายดานสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล  และชวยลดอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน  อยางไรก็ดี
การใชวิธีนี้ไดเพียงใดองคการจะตองดูความเหมาะสมของลักษณะงาน  ความรู  ความชํานาญของคน  
งานท่ีจะจาง  และกฎหมายเก่ียวกับการจางแรงงานวามีโอกาสใหทําไดเพียงใด 

12.  วิธีการสรรหาผานสมาคมวิชาชีพตางๆ  สภาวิชาชีพตางๆ  มักมีการรวมตัวกันเปนสมาคม  
เพ่ือเปนศูนยกลางของบุคคลในวิชาชีพนั้นๆ  เชน  สมาคมการจัดการแหงประเทศไทย  วิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย  สมาคมจิตวทิยาแหงประเทศไทย  เปนตน  ดังนั้น  องคการจึงสามารถสงขอมูลเก่ียงกับ
ตําแหนงงานท่ีตองการรับสมัครไปยังสมาคมวิชาชีพเหลานี้ได  เพ่ือใหชวยกระจายขาวการรับสมัครงาน
ตอไปยังสมาชิกของสมาคม 

13.  วิธีการสรรหาโดยใหการใหทุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก  โดยมีสัญญาผูกพันวาจะเขามา
ทํางานกับองคการหลังจากเรียนจบ  วิธีการนี้เปรียบเสมือนการลงทุนในระยะยาว  เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม  ต้ังแตบุคคลนั้นยังไมไดเปนพนักงานของบริษัท  ในอดีตท่ีผานมาหนวยงานราชการ
มักเปนผูใชวิธีการนี้เพ่ือดึงดูดใหบุคคลเหลานั้นเขามาทํางานกับองคการ  ในระยะหลังจึงเริ่มมีองคการ
ธุรกิจบางแหงใชวิธีการนี้  เชน  การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทดานบริหารธุรกิจของธนาคารบาง
แหง  เปนตน  ในประเทศไทยพบวา  การใหทุนการศึกษาจะกระทําในระดับพนักงานปฏิบัติการมากท่ีสุด 

14.  วิธีการสรรหาโดยการซ้ือตัวจากองคกรอ่ืนๆ  คือ การท่ีองคการเสนอใหเ งินเดือน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ  แกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  เพ่ือจูงใจใหบุคคลนั้นลาออกจา
องคการเดิม  และเขามาทํางานกับองคการผูยื่นขอเสนอนั้น  องคการมักจะใชวิธีการนี้เม่ือมีความจําเปน
จะตองสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติพิเศษท่ีองคการสามารถมอบหมายภารกิจใหบุคคลผูนั้นปฏิบัติไดทันที  
โดยไมตองเสียเวลาในการฝกอบรมและพัฒนา  อยางไรก็ตาม  ขอเสียของวิธีการนี้คือ  บุคคลท่ีถูกซ้ือตัว
มาอาจขาดความจงรักภักดีตอองคการ  และอาจถูกองคการอ่ืนๆ  ซ้ือตัวไปอีก  วิธีการนี้มักใชเม่ือตองการ
สรรหาพนักงานระดับหัวหนางาน  และผูบริหารระดับสูง  เปนตน  
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ขอดีของวิธีการสรรหาบุคคลจากภายองคการ  มีดังนี้ 

1. ทําใหหนวยงานหรือองคการมีโอกาสท่ีจะเลือกคนดีมีความรูความสามารถเขามาทํางาน 

2. องคการมีโอกาสท่ีจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมไดดีกวาเลือกจากบุคคลภายใน  ซ่ึงมีคนไมมากนัก 

ขอเสียของวิธีการสรรหาบุคคลจากภายองคการ  คือ 

1. เปนการสิ้นเปลืองท้ังเวลาและคาใชจาย   ต้ังแตการเตรียมการจัดเอกสารขอมูลเก่ียวกับ
ผูสมัคร  การสอบ  การวัดผลและการฝกอบรม 

2. อาจทําลายขวญัและกําลังใจของบุคลากรภายใน  เพราะเปนการตัดโอกาสความกาวหนาของ
บุคลากรท่ีอยูภายในองคการ 

3. การรับบุคลากรจากภายนอกบาครั้งอาจนําไปสูการแขงขันแยงคนมาจากองคการอ่ืนๆ  เชน  
การซื้อตัวจากองคการอ่ืนดวยการใหคาจางสูงกวา  เปนตน 

องคประกอบในการเขียนประกาศรับสมัครงาน 

 การเขียนประกาศรับสมัครงาน  ประกอบดวย 

 วิธีการเขียน  มักจะมีขอความตอไปนี้ 

1. ชื่องาน  (Job  title)  ชื่องานในท่ีนี้หมายถึงตําแหนงตางๆ  เชน   
1.1. เสมียน  (Clerk) 

1.2. พนักงานพิมพดีด  (Typist) 

1.3. ตัวแทนฝายขาย  (Sale  representative) 

1.4. พนักงานตอนรับ  (Receptionist) 

1.5. เลขานุการ  (Secretary) 

2. .รายละเอียดเก่ียวกับงาน  (Job  description)  คําวา  รายละเอียดเก่ียวกับงานในท่ีนี้  
หมายถึง  ตําแหนงแตละตําแหนงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบอะไรบาง 

3. คุณสมบัติท่ีตองการ  (Requirements)  คุณสมบัติท่ีตองการสําหรับงานประกอบดวย 

3.1. คุณสมบัติทางการศึกษา  (Educational  requirements)  ผูสมัครตองมีความรูหรือ
การศึกษาระดับตางๆ  เชน  อนุปริญญา  ปวช.  ปวส.  ปริญญาโทหรือปริญญาเอก  เปนตน 

3.2. ความสามารถพิเศษ  (Abilities)  เชน  สามารถอาน  พูด  เขียน  ภาษาอังกฤษไดดี  มี
ความรูดานคอมพิวเตอร  พิมพดีดไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หรือมีความสามารถในการแปล  เปน
ตน   

3.3. ทักษะหรือความชํานาญ  (Skills)  เชน  พิมพดีดไดเร็ว  40 – 45  ตําตอนาที 
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3.4. ประสบการณ  (Experiences)  ในท่ีนี้จะระบุชนิดและระยะเวลาของประสบการณไว
ดวย  เชน  มีประสบการณทางดานบัญชีไมนอยกวา  3-5  ป  หรือมีประสบการณก็ไดแตไมจําเปนท้ังนี้
แลวแตลักษณะงานของแตละตําแหนงระบุไว 

3.5. คุณสมบัติสวนตัว  (Personal)  เชน 

3.5.1. อายุ  (Age)  งายบางอยางจะมีกําหนดอายุกํากับไวดวย  เชน  อายุ  ตํ่ากวา  
35  ป  หรืออายุระหวาง  20-25  ป  เปนตน 

3.5.2. เพศ  (Sex)  งานบางอยางก็เหมาะสมกับเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ 

3.5.3. สัญชาติ  (Nationality)  สวนมากงานท่ีประกาศรับสมัครก็ตองการคนไทยเกือบ
ท้ังนั้น  นอกเหนือจากนั้น  ก็จะมีการระบุใหทราบในประกาศรับสมัคร 

3.5.4. บุคลิกภาพ  (Character)  บุคลิกลักษณะบางอยางมีความสําคัญตองานมาก  
และจะระบุไวดังนี้  เชน  มีคุณสมบัติผูนําและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือสามารถติดตอประสานงานกับ
ลูกคาไดตามลําพังภายในระยะเวลาอันสั้น  เปนตน 

4. คาจาง  (Remuneration)  ในการประกาศโฆษณางานอาจจะใหรายละเอียดเก่ียวกับคาจาง  
โดยนะบุไววาเปนเงินเดือนเทาไหรหรือบางครั้งไมระบุจํานวนเงินเดือนท่ีแนนอนไว  แตจะระบุไววามี
สวัสดิการอะไรบาง  นอกจากนี้อาจเปนไปไดท่ีวาจะไมมีการแจงเงินเดือนใหทราบ  แตจะใหผูสมัครนะบุ
ลงไปวาตองการเงินเดือนเทาไหร  เปนตน 

5. วิธีการรับสมัคร  (Procedure for  applying)  ในการประกาศโฆษณาจะระบุไวขางลางวา
จะตองสมัคร  โดยวิธีใด 

5.1. สมัครโดยสงใบสมัครทางไปรษณีย 
5.2. สมัครดวยตนเอง  วิธีการนี้ผูสมัครตองไปสมัครดวยตัวเอง 

 หลักการเลือกหรือกําหนดแนวทางในการโฆษณารับสมัครงาน   

 ตองพิจารณาปจจัยตางๆ  ดังนี้ 

1. .ชนิดของสื่อท่ีใช  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  นิตยสาร  ปายประกาศหนาบริษัท 

2. จํานวนวันท่ีใชในการโฆษณา  วันใดท่ีเหมาะสม  และคาใชจายเปนจํานวนเทาใด 

3. พิจารณากลุมเปาหมาย  เลือกใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีตองการ 
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การประเมินผลกระทบการสรรหาบุคลากร 

   เม่ือฝายทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการตามข้ันตอนของการสรรหาแลว  ควรมีการประเมินผล
กระบวนการสรรหาท่ีนํามาใช  ถามีปญหาหรือขอบกพรองท่ีจะตองปรับปรุงแกไขเพ่ือใชในการดําเนินงาน
ครั้งตอไป  แตถาประเมินแลวกระบวนการสรรหาท่ีใชอยูไดผลดีก็ควรใชตอไปจนกวาจะมีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงแกไขใหมแตตองมีการประเมินทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการสรรหาเพ่ือใหการคัดเลือกซ่ึงประเปน
กระบวนการตอเนื่องจากการสรรหาไดผลดีตามไปดวย  ฝายทรัพยากรมนุษยมีหนาท่ีในการประเมิน  และ
ติดตามการดําเนินงานตางๆ  ของกระบวนการสรรหาใหเปนไปตามแผนงาน  และตรงกับเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ดังนั้น  กระบวนการในการควบคุมหรือติดตามผลจึงมีข้ันตอนท่ีเก่ียวของกัน
หลายประการดังนี้ 

1. .การกําหนดมาตรฐาน  เปนการพิจารณาหาวิธีการหรือกระบวนการท่ีจะควบคุมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนสรรหา  การกําหนดมาตรฐานในการควบคุมข้ันตอนท่ีสําคัญของแผนจะชวยให
ฝายทรัพยากรมนุษยสามารถตรวจสอบ  และประเมินผลตามท่ีกําหนดไวในแผนไดวางานกําลังดําเนินไปสู
เปาหมายท่ีตองการหรือไม 

2. การประเมินผลเทียมคูกับแผนสรรหาท่ีกําหนดไว  การวัดผลการปฏิบัติงานอาจจะทําไดยาก
ในทางปฏิบัติ  แตก็เปนสิ่งจําเปนและฝายทรัพยากรมนุษยควรตองพยายามหาทางกําหนดวิธีการตางๆ  ท่ี
ตองใชเปนจุดวัดผลลวงหนา   เพ่ือท่ีวาจะไดสามารถเตรียมการแกไขหรือสํารวจผลการดําเนินงานใหได
ถูกตองตามมาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนดไว  เชน  การกําหนดมาตรฐานไววาจะตองมีผูสมัครจาก
ตลาดแรงงานท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงมาใหคัดเลือกจํานวนมากตามสัดสวนท่ีกําหนดไว  แตหาก
แรงงานท่ีตองการมีอยูนอยในตลาดแรงงาน  ฝายทรัพยากรมนุษยก็จะตองประเมินผลงานและหาวิธี
เตรียมการแกไขตอไป 

3. แผนฉุกเฉินสํารอง  เปนแผนท่ีใชในกรณีท่ีไมเปนไปตามแผนสรรหาท่ีกําหนดไวถาหากการ
กําหนดมาตรฐานไดกระทําใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในแตละงานหรือแตละระดับตําแหนง
หนาท่ีของการทํางานก็จะเปนการสะดวกและงายตอการปรับปรุงแกไข  ในกรณีท่ีผลของการปฏิบัติงาน
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานท่ีกําหนดไวในแตละจุดหรือระดับของการทํางานนั้นๆก็อาจนําแผนฉุกเฉินสํารอง
มาใชปรับปรุงแกไข  สิ่งท่ีนํามาใชในแผนสํารองอาจทําไดหลายวิธี  เชน  แรงงานท่ีตองการมีอยูนอยใน
ตลาดแรงงาน  การปรับแกไขก็ควรแตกตางจาการสรรหาแรงงานท่ีมีเกินความตองการในตลาดแรงงาน  
วิธีการแกไขอาจจะเลือกใชการพัฒนาบุคลากรของตนเองข้ึนมาเอง  การสนับสนุนพนักงานการศึกษาตอ
การจองตัวนิสิต  นักศึกษาท่ีใกลจะจบตามสถานบันการศึกษาตางๆ  เปดโอกาสใหนิสิต  นักศึกษาสาขาท่ี
ตองการเขามาฝกงาน  หรืออาจจะซ้ือตัวจากธุรกิจซ่ึงเปนคูแข็ง  เปนตน 
   การสรรหาบุคลาดรโดยแทจริงแลว  มิไดเปนเพียงกระบวนการท่ีฝายองคการเปนผูเลือกผูสมัคร
แตเพียงฝายเดียว  หากแตเปนกระบวนการท่ีท้ังสองฝายตางเปนผูเลือกซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นองคการจะ
สรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไดเพียงไร  ก็ข้ึนอยูกับวาองคการมีความเขาใจและสามารถตอบสนองตอความ
คาดหวังและความตองการของบุคคลไดดีเพียงไรเชนกัน 
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ปญหาเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 
   การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมท่ีสุดนี้เปนเรื่องท่ีทําไดยาก  เนื่องจากมีความเก่ียวของกับคนเปน
จํานวนมากไมวาจะเปนฝายนายจางหรือผูตองการสมัครงาน  ท้ังนี้เพราะฝายนายจางก็ตอการท่ีจะไดคนดี
ท่ีสุดมาปฏิบัติงานโดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด  แตทางฝายผูตองการสมัครงานก็ตองไดงานสบายๆ  มี
รายไดมากๆ  ดวย  แนวทางคิดท่ีสวนทางกันประกับสภาพแวดลอมตามขอเท็จจริงท่ีตางกัน  จึงมักทําให
เกอดปญหาในการสรรหารูปแบบตางๆ  จึงจะกลาวถึงปญหาใหญๆ  ท่ีพบเห็นในปจจุบันพอจะกลาวได
ดังนี้ 

1. การสรรหาบุคลากรเปนการเลอืกคาใชจายสูงท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  เนื่องจาก  จํานวน
ของผูสมัครงานแตละแหงมักมีจํานวนมาก  และผูสมัครแตละคนมักจะสมัครไวหลายแหง    หรือทุกแหงท่ี
ไดทราบวามีการเปดรับสมัครงาน  ท้ังนี้เพ่ือใหไดโอกาสมากท่ีสุดในการไดรับการจางงานจึงเปนปญหาท่ี
ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองท้ังฝายนายจางและฝายผูสมัครงานเอง 

2. .ฝายนายจางและผูสมัครงานเองมักมีอคติตอคุณสมบัติของบุคคลบางคน  บางกลุมหรือ
หนวยงานบางแหง  จงึทําใหเกิดคุณสมบัติของตําแหนงสูงเกิดความเปนจริง   หรือมีการกําหนดคุณสมบัติ
เกินความจําเปน  ทําใหเกิดปญหาในการสรรหาคนดีมาปฏิบัติงาน 

 การสรรหาท่ีผิดพลาดนั้นจะเปนผลเสียท้ังหนวยงานท่ีนอกจากจะเสียเวลา  และเสียคาใชจายแลว  ยัง
จะไมไดคนดีท่ีเหมาะสมมาใชงาน  นอกจากนี้ยังเปนผลเสียแกบุคคลท่ีเลือกงานและหนวยงานผิด  บาง
รายจะเสียเวลาและโอกาสท่ีดีไปตลอดชีวิต 

ข้ันเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 
   จากปญหาตางๆ  ในการสรรหาบุคลากรดังกลาวมาแลว  จึงอาจเสนอแนะแนวทางแกไข  ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนทําหนาเปนตลาดกลางหรือศูนยกลางของงาน  (One stop  

job  information  center)ซ่ึงเปนศูนยรวมขอมูลดานแรงงานเพ่ือใหบริการแกท้ังนายจางและผูสมัคร
งาน  จะทําใหนายจางลดคาใชจายลงและผูสมัครงานเองก็จะสะดวก  และไมตองเดินทางไปสมัครงานท่ัว
ประเทศ 

2. ควรทําความเขาใจกับฝายนายจางและผูสมัครงานไมใหมีอคติในเรื่องคุณสมบัติคุณลักษณะ
และสภาพงานตางๆ  การสรรหาคนดีมาทํางานนั้นคุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะท่ีกําหนดข้ึนควรคํานึงถึง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  หรือศักยภาพท่ีสมารถพัฒนาไดของบุคคลนั้นๆ  เปนหลักนอกจากตําแหนงท่ี
ตองการวามีคามรูความชํานาญเฉพาะดาน 

   การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคการ  ควรจะยึดปรัชญาท่ีวา  องคการไดคนตามท่ีตองการ
และคนท่ีเขามาก็อยากจะอยูกับองคการตอไปเปนเวลานาน  แตองคการจํานวนไมนอยกลับมุงแตการ
ดึงดูดคนเขามา  โดยละเลยการรักษาคนเหลานั้นใหอยูกับองคการนาน ๆ  

 อีกประการหนึ่งคือ  องคการควรใหขอมูลเก่ียวกับงานตามความเปนจริงแกผูสมัครงานเพ่ือใหเขาได
รับทราบขอมูลเก่ียวกับงานท้ังหมดกอนท่ีจะตัดสินใจเขาทํางานกัลปองคการ  การใหขอมูลเก่ียวกับงาน
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ตามความเปนจริงจึงเปนวิธีท่ีองคการสมควรกระทําในระยะท่ีบุคคลกําลังอยูในข้ันคนหาตนเอง  เพ่ือท่ีท้ัง
องคการและบุคคลจะไดสิ่งท่ีตนตองการอยางแทจริง 

สรุป  
   การสรรหาบุคลากรเขาทํางาน  เปนกระบวนการเก่ียวกับการแสวงหาบุคคลท่ีเหมาสมในจํานวน
ท่ีเพียงพอกับการคัดเลือก  โดยมีแหลงบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคการ  การสรรหาจากภายใน
องคการมักกระทําโดยใชวิธีการสอบสองแบบ  คือ  การสรรหาโดยไมประกาศอยางเปนทางการ  และการ
สรรหาโดยประกาศรับสมัครจากพนักงานปจจุบนัอยางเปนทางการ  สวนการสรรหาจากภายนอกองคการ
ควรใหขอมูลตามเปนจริงแกผูสมัครงานเพ่ือใหผูสมัครงานสามารถประเมินงาน  อาชีพ  และองคการได
อยางถูกตอง  สําหรับวิธีการสรรหาจากภายนอกองคการสมารถกระทําไดหลายแบบ  อาทิ  การสรรหา
จากการลงโฆษณา  การสรรหาจากบุคคลท่ีมาสมัครดวยตนเองและการสรรหาผานระบบอินเตอรเน็ต  
เปนตน  การสรรหาท้ังสองประเภทตางก็มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป  ดังนั้น  องคการจะตอพิจารณา
ปจจัยตางๆ  กอนท่ีจะเลือกใชวิธีการตางๆ  ใหเหมาะสมกับสถานการณนั้น 
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คําถามทายบทที่  6 

1. จงอธิบายความสําคัญของการสรรหา  กับ  การแสวงหางานของบุคลากร 

2. .โดยท่ัวไปการสรรหาบุคลากรสามารถหาไดจากแหลงใดบาง  จงอธิบาย 

3. องคการควรมีนโยบายสงเสริมบุคลากรภายในองคการอยางไรบาง  จึงจะมีผลดีตอการบริหารงาน

ภายในองคการ 

4. การสรรหาจากภายในมีวิธีการอยางไร  มีขอดีและขอเสียอยางไรบาง 

5. ถาหาทานไมสามารถหาบุคคลจากภายในไดแลว  ทานหาบุคคลจากแหลงใดไดบาง 

6. การสรรหาจากแหลงภายนอกมีขอดีและขอเสียอยางไร 

7. เม่ือทานระบุแหลงท่ีจะสรรหาบุคคลไดแลว  ทานมีเทคนิคและวิธีการสรรหาไดอยางไร 

8. การเขียนประกาศรับสมัครงาน  ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 

9. ใหทานระบุปญหาท่ีเกิดจากการสรรหา  มาใหเขาใจ 

10. ทานมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรอยางไรบาง 

11. .ใหนักศึกษาเขียนประกาศรับสมัครงานมา  3  ตําแหนง  เพ่ือลดประกาศในหนังสือพิมพ  โดยละ

บุขอมูลตามองคประกอบท่ีไดศึกษามาแลว 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 

การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 

เนื้อหาประจําบท  

1. ความหมายของการคัดเลือก 

2. ความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

3. กระบวนการคัดเลือก 

4. ลักษณะท่ีควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

5. วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

6. เกณฑในการคัดเลือกบุคลากร 

7. แผนการปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

8. ปญหาในการคัดเลือกบุคลากร 
9. ขอแสนอแนะในการคัดเลือกบุคลากร 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการคัดเลือกและความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานได 

2. นักศึกษาสามารถบอกถึงกระบวนการคัดเลือก และลักษณะท่ีควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน 

3. นักศึกษาทราบถึงวิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานหลักเกณฑในการคัดเลือก
บุคลากรท่ีเหมาะสม 

4. นักศึกษาวางแผนการปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  
5. นักศึกษาทราบปญหาในการคัดเลือกบุคลากร และขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคลากร 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

2. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

4. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
5. การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แผนใส 

4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การแสดงบทบาทสมมติ 

6. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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บทที ่ 7 

 การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 

   การคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานเปนข้ันตอนท่ีสําคัญจากการสรรหา ดังท่ีไดกลาวมาแลว เม่ือ
กระบวนการสรรหาสิ้นสุดลงแลวไดจํานวนผูสมัครเพียงพอกับจํานวนท่ีตองการ ฝายทรัพยากรมนุษยจะ
ดําเนินการนัดหมายผูสมัครท่ีไดรับการกลั่นกรองรอบแรกเพ่ือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติไมตรงกับ
ตําแหนงท่ีตองการออกไปสวนหนึ่ง เพ่ือใหเหลือบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเบื้องตนท่ีจะเขาสูกระบวนการ
คัดเลือกตอไป 

ความหมายของการคัดเลือก   

    การคัดเลือก  หมายถึง กระบวนการท่ีจะไดมาซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ  โดยผาน
กระบวนการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอกองคการ เทคนิคและกลยุทธ  วิธีการตางท่ีจะไดมาซ่ึง
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพกระบวนการท่ีองคการดําเนินการคัดเลือกจากจํานวนใบสมัครท้ังหลายของ
ผูสมัครจํานวนมาก  เพ่ือท่ีจะใหไดคนดีท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไวเพ่ือบรรจุเขาทํางาน   

   ความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

   การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน จัดเปนข้ันตอนเริ่มตนของการบริหารทรัพยากรมนุษยมี
ความสําคัญท้ังกับองคกรและตัวบุคลากร  แสดงใหเห็นวาหนาท่ีท่ีสําคัญมากท่ีสุดขององคการคือ การใช
หลักพฤติกรรมศาสตรอยางเหมาะสมเพ่ือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน  ศึกษาเทคนิควิธีเพ่ือ
วิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมของบุคคล และใหความสําคัญมากกับการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน โดย
เห็นวาเปนหัวใจแหงความสําเร็จขององคการ 

   ความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคการไวหลายประการ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกชวยใหตัดสินใจไดอยางยุติธรรมมากข้ึน  เม่ือผูสมัครมีมากกวาตําแหนงงาน 
ปญหาท่ีมักสรางความยุงยากใจใหองคกรประการหนึ่ง ในโลกของงานยุคปจจุบันหลายองคกรมีจํานวนคน
ตองการงานมากกวาตําแหนงงาน  กระบวนการคัดเลือกท่ีรอบคอบโปรงใสจะชวยใหเกิดความยุติธรรม
มากข้ึน และลดปญหาการเลนพรรคเลนพวกลงไดบาง  

2. การคัดเลือกชวยใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับงาน เปาหมายของการคัดเลือกท่ีสําคัญ การเฟน
หาผูเหมาะสมกับงานท้ังดานความสามารถ แรงจูงใจในการทํางาน บุคลิกภาพ การแสดงตน และ
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีสงผลตองาน ถาดําเนินการคัดเลือกไดตามเปาหมายก็ยอมชวยใหไดบุคลากรท่ีตรงกับ
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งานท่ีทํามากข้ึน วัตถุประสงคของการคัดเลือก คือ คนหาลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลท่ีมาสมัครเขา
ทํางาน แลวคัดเลือกผูท่ีมีแนวโนมทํางานนั้นๆ ไดดีเขาสูงานหรือตําแหนงงานนั้น 

3. การคัดเลือกชวยสงเสริมใหพนักงานทํางานไดดีข้ึนและมีความสุขกับการทํางาน บุคลากรท่ี
ไดงานโดยตรงตามความสามารถและบุคลิกภาพ มีแนวโนมท่ีจะเกิดความพอใจในงาน มีความสุขกับงาน 
เม่ือจิตใจมีความสุขก็มักทํางานไดดีมากข้ึน แนวคิดนี้มีผลสอดคลองกับการศึกษาของอิช  (Eich)  ในเรื่อง
อารมณกับความจําและผลงาน พบวา ผูมีจิตใจท่ีเปนสุขจะดึงความจําออกมาสูการทํางานและกิจกรรมได 

กระบวนการคัดเลือก  

กระบวนการคัดเลือกจะมีวิธีการดําเนินการ  3   ประการ คือ 

1. การกลั่นกรองผูสมัครข้ันตน 
2. ข้ันตอนในกระบวนการคัดเลือก 
3. วิธีปฏิบัติการเก่ียวกับการคัดเลือก  

  

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การกลั่นกรองผูสมัครข้ันตน (Preliminary screening of applicants)   

    การกลั่นกรองผูสมัครข้ึนตน เปนสิ่งจําเปนในการท่ีจะชวยขจัดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไม
เหมาะสมอยางเห็นไดชัดออกไปกอน เชน รางกายไมสมบูรณ บุคลิกภาพไมดี เฉ่ือยชา  กอนท่ีจะมีการ
ดําเนินการในข้ันตอๆไป วิธีการท่ีใชในการกลั่นกรองผูสมัครข้ันตนท่ีนิยมทํากัน ก็คือ 

1.1  การสัมภาษณข้ันตน เปนการกระทําเพ่ือกลั่นกรองบุคคลท่ีไมเหมาะสมออกไปจากการ
คัดเลือกกอน ซ่ึงในการนี้ผูท่ีทําหนาท่ีสัมภาษณ ถาเห็นวาบุคคลใดมีลักษณะดังกลาวก็จะคัดออกไป  แตถา
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวาบุคคลท่ีถูกสัมภาษณมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมก็อาจจะสงเสริมสนับสนุนใหผูสมัครคน
นั้นผานไปตามข้ันตอนตางๆของกระบวนการคัดเลือกตอไป ในเรื่องของการสัมภาษณข้ันตนมีขอท่ีผู
สัมภาษณ ควรระมัดระวังอยูหลายประการ เชน ถาไดมีการตั้งเกณฑหรือมาตรฐานท่ีเขมงวดกวดขันเกินไป
ก็อาจไมไดผูสมัครท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคการ ซ่ึงแนนอนการกระทําดังกลาว ยอมมี
ผลตอชื่อเสียงขององคการหรือหากเกณฑท่ีต้ังไว ตํ่าเกินไปก็คือ อาจทําใหไดผูสมัครท่ีขาดความรู
ความสามารถเขามาทํางานในองคการ ซ่ึงนอกจากจะมีผลตอชื่อเสียงขององคการแลว องคการยังตองแบก
ภาระในการวาจางคนท่ีมีความรูความสามารถต่ําดวย 

1.2 การกรอกใบสมัครในการคัดเลือกข้ันตน ถูกใชในสถานการณท่ีองคการตองการให
ผูสมัครท้ังหมดกรอกใบสมัคร และใหผูสมัครรอคําตอบทางไปรษณีย การกลั่นกรองดวยวิธีการแบบนี้
นับวาสะดวกและมีประสิทธิผลอยางยิ่ง ถาไดมีการตั้งเกณฑหรือมาตรฐานท่ีใชในการกลั่นกรองไวใหดี 

1.3 การใชการทดสอบในการกลั่นกรองข้ันตน มีบางองคการเหมือนกันท่ีใชการทดสอบใน
การกลั่นกรองข้ันตน ซ่ึงโดยท่ัวไปมักจะเปนแบบสั้น อยางไรก็ตาม แมจะเปนการทดสอบแบบสั้น แตถาได
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มีการดําเนินการท่ีดีก็จะเปนเทคนิคท่ีดีมีประสิทธิผลตางจากวิธีอ่ืนๆ  การกลั่นกรองผูสมัครข้ันตนจะมี
ลักษณะการกลั่นกรองดังภาพขางลาง 

แสดงข้ันตอนกระบวนการสรรหาผูสมัคร 

 

รูปภาพท่ี 1  ภาพแสดงการกลั่นกรองผูสมัคร 

ท่ีมา (รุงตะวัน  บูรณพนากาน, 2556, หนา 147) 

    จากภาพเม่ือกระบวนการสรรหาสิ้นสุดลงแลวก็จะไดผูสมัครจํานวนหนึ่งท่ีจะเขาสูข้ันตอน
ของการคัดเลือกตอไป และเม่ือสิ้นสุดของข้ันตอนการคัดเลือกก็จะไดพนักงานใหมตามท่ีองคการตองการ 

2. ข้ันตอนในกระบวนการคัดเลือก (Step in the selection process)  ดังไดกลาวมาแลว
วาการสรรหาและการคัดเลือก เปนข้ันตอนของการจัดหาคนเขาทํางานท่ีตอเนื่องกัน กลาวคือ ขณะท่ี
หนาท่ีของการสรรหา คือ การพยายามแสวงหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาสูองคการ การ
คัดเลือกก็พยายามกลั่นกรองบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเอาไว และปฏิเสธบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมออกไป ซ่ึงมีขอสังเกตในการคัดเลือกวาเม่ือใดก็ตามท่ีองคการอาจใชวิธีการกลั่นกรองผูสมัคร
ข้ันตน โดยการใหผูสมัครมารับการสัมภาษณ มากรอกใบสมัครและมาทดสอบข้ันตนได ท้ังนี้เพ่ือกันบุคคล
หรือผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติไมเหมาะสมอยางเห็นไดชัดเจนไปกอน บุคคลเหลานี้จะไมไดรับการจาง แมวา
คุณวุฒิของเขาจะเหมาะสมกับตําแหนงท่ีวาง เม่ือบุคคลท่ีผานข้ันตอนของการกลั่นกรองข้ันตนมาแลว ก็
จะเขาสูกระบวนการของการคัดเลือกท่ีกําหนดไว การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครจะมีรายละเอียดใน
แตละข้ันตอนมากข้ึนสําหรับองคการท่ีมีโครงการวาจางท่ีสมบูรณ กระบวนการคัดเลือกก็จะประกอบดวย
ข้ันตอนตางๆ ซ่ึงจะเริ่มดวยการสัมภาษณข้ันตนและสิ้นสุดลงดวยการตัดสินใจวาจางในข้ันตอนสุดทาย 
เพ่ือรับการบรรจุตอไปสําหรับข้ันตอนในการคัดเลือกนั้นไดมีการนํามาใชหลายรูปแบบตามท่ีนักวิชาการได
กําหนดไว ดังตอไปนี้ 

จํานวน 
ผูมาสมัคร  
50 คน 

กลั่นกรองใบ
สมัครเหลือ 

30 คน 

ทดสอบ 
ผูสมคัร  
10 คน 

สัมภาษณ
ผูสมคัร  
3 คน 

ตกลงวาจาง  
1 คน 

นําผูสมัคร 
มากลั่นกรอง 

คัดผูสมัครท่ีมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม 

นําผูสมัครท่ี
ผานการ

ทดสอบมา
สัมภาษณ 

หัวหนางาน
โดยตรง

สัมภาษณ 
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   ข้ันตอนของการดําเนินการคัดเลือกไวดังนี้  

(1) การสัมภาษณข้ันตน (Preliminary interview) 

(2) การกรอกใบสมัคร (Completion of the application blank) 

(3) การตรวจการกรอกใบสมัครและการตรวจสอบการอางอิงและขอมูลอ่ืนๆในใบสมัคร 
(Review of the application blank and checking of reference and other application 

blank information)  

    ข้ันตอนท้ังหมดนี้ก็คือกระบวนการคัดเลือก ซ่ึงโดยท่ัวไปองคการใดก็ตามท่ีมีความพรอม 
และตองการประสิทธิผลในการคัดเลือกจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการไปตามข้ันตอนของกระบวนการ
คัดเลือกท้ังหมดนี้ และจากกระบวนการคัดเลือกดังกลาว จะไดพิจารณาวิธีปฏิบัติการเก่ียวกับการคัดเลือก
ตอไป  

3. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก (Selection procedure) 

    ในการจัดหาคนเขาทํางานของแตละองคการก็จะมีวิธีการท่ีแตกตางกัน บางองคการ
ดําเนินการโดยผูสมัครงานเปนฝายเริ่มข้ึนกอน ดวยการใหฝายผูสมัครงานมาสมัครเองบาง ติดตอสอบถาม
ไดบาง ซ่ึงเรียกวา passive approach สวนอีกวิธีหนึ่ง กระทําโดยฝายองคการเริ่มข้ึนกอนดวยการ
ประกาศหาผูสมัครงานติดตอไปยังแหลงผูตองการสมัครงาน เพ่ือหาผูสมัครงานท่ีตองการ วิธีนี้เรียกวา 
active approach ซึ่งเปนวิธีไดผลกวา อยางไรก็ดีไมอาจกําหนดไดวา วิธีการหรือรายละเอียดเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลวิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีปจจัยท่ีสําคัญจะตองพิจารณาอยู 3 ประการ  

    ประการท่ีหนึ่ง ข้ึนอยูกับผลของการคัดเลือกวามีความเหมาะสมเพียงใด เม่ือองคการใช
วิธีการอยางหนึ่งอยางใดในการคัดเลือกบุคคลเขามาแลว จะตองติดตามดูวาพนักงานแตละคนมีคุณสมบัติ
ตามท่ีตองการหรือไม ซ่ึงดูไดจากระยะเวลาท่ีใชในการอบรม คาใชจายท่ีตองเสียไปสําหรับพนักงานใหม
และความยากงายในการปฏิบัติงาน 

    ประการท่ีสอง ข้ึนอยูกับนโยบายขององคการและฝายบริหารสูงสุด 

    ประการท่ีสาม ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการทดลอง และจะตองพิจารณาอยางเครงครัดแตถา
ทดลองงานใชเวลานานผูบริหารก็ไมตองกําหนดวิธีการคัดเลือกท่ีเครงครัดนัก เพราะการทดลองงานจะ
เปนการพิสูจนความเหมาะสมของพนักงาน ไดมีนักวิชาการกําหนดรูปแบบของการคัดเลือกไวหลาย
รปูแบบดังตัวอยางตอไปนี้  

    ข้ันตอนในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ท่ีองคการหลายแหงนําไปใชในการคัดเลือก
บุคลากรมี   11 ข้ันตอน ดังนี้ 
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ตอนรับผูสมัครงาน 

สัมภาษณข้ันตน 

กรอกใบสมัคร 

การทดสอบเขาทํางาน 

การสอบสัมภาษณและสอบประวัติ 

คัดเลือกท่ีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 

การคัดเลือกโดยหัวหนางาน 

ตรวจสุขภาพอนามัย 

บรรจุเขาทํางาน 

ปฏิเสธไมรับเขาทํางาน การติดตามผล 

ปฐมนิเทศพนักงานใหม 

(1) การตอนรับผูสมัครงาน 
(2) การสัมภาษณข้ันตน 
(3) การกรอกใบสมัคร 
(4) การทดสอบการทํางาน 
(5) การสอบสัมภาษณ และการสอบประวัติ 
(6) การคัดเลือกข้ันตนจากฝายบุคคล 
(7) การคัดเลือกข้ันสุดทายโดยหัวหนางาน 
(8) การตรวจสุขภาพ 
(9)  ปฐมนิเทศพนักงานใหม 
(10)  การบรรจุเขาทํางาน 
(11)  การติดตามผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2  แสดงข้ันตอนการคัดเลือก 

ดดัแปลงจาก  (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550,  หนา 148) 
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   โดยอธิบายแตละข้ันตอนได ดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1 การตอนรับผูสมัคร เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะจูงใจผูสมัครและทําใหผูสมัครเกิดความ
ประทับใจ และศรัทธาตอองคการ ไดแก การจัดเจาหนาท่ีท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดีเพ่ือใหขาวสารขอมูลและ
แนะนําผูสมัครดวยความเปนมิตร การจัดระบบการรับสมัครท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดบริเวณรับสมัครท่ี
เหมาะสม การจัดขอมูลท่ีแสดงผลงานขององคการท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน สถานภาพ
ทางสังคม และความม่ันคงตอองคการ เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหผูสมัครเกิดความม่ันใจและตัดสินใจสมัคร
งาน เม่ือเจาหนาท่ีไดชื่อและงานท่ีผูสมัครอยากทําก็นัดหมายใหมาสัมภาษณเบื้องตน ตอไป 

   ข้ันท่ี 2  การสัมภาษณเบื้องตน เปนข้ันตอนในการกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเห็นไดชัดวา
ไมเหมาะสมตรงกับความตองการออกไป ซ่ึงการดําเนินงานในข้ันนี้อาจใชบุคคลเดียวหรือคณะบุคคลก็ได 
แลวแตความสามารถของตําแหนงงาน การสัมภาษณเบื้องตนมีความจําเปน เพราะเปนการปองกันผูสมัคร
ท่ีคุณสมบัติไมเหมาะสมปะปนเขามาทําใหเสียเวลา และคาใชจายในการสัมภาษณเบื้องตนนี้อาจทําไป
พรอมกับการรับสมัคร โดยใชเกณฑกวางๆ ท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนท่ีสุด  เชน การศึกษาข้ันตํ่า  
บุคลิกภาพท่ัวไป ความพิการ เปนตน ซึ่งเปนการสัมภาษณท่ีใชระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น 

   ข้ันท่ี 3 การกรอกใบสมัคร เปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากการสัมภาษณเบื้องตน ซ่ึงเปนการ
กลั่นกรองข้ันแรก สําหรับผูสมัครซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีตองการและผานการสัมภาษณเบื้องตนก็จะไดกรอก
ขอมูลบางอยาง เชน อายุ เพศ ความรูพิเศษ ประสบการณ ซ่ึงองคการบางแหงอาจใชแบบฟอรมท่ีมี
จํานวนหลายหนาในกรณีท่ีองคการตองการขอมูลท่ีละเอียด ในข้ันตอนนี้อาจมีผูสมัครบางคนถูกตัดออก 
เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบใบสมัครพบวาขอมูลท่ีผูสมัครใหไมเปนท่ีพึงปรารถนา เชน ประวัติการทํางานไม
นาไววางใจ  

   ข้ันท่ี 4 การทดสอบ ในข้ันนี้เปนการดําเนินการทดสอบ ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกในข้ันท่ี 3 

มาแลว โดยท่ัวไปแลวการดําเนินการทดสอบเปนภาระหนาท่ีของนักจิตวิทยาหรือไมก็เปนหนาท่ีของนัก
วัดผลงานบุคคล การทดสอบจะเปนการทดสอบเชาวนปญญา การทดสอบความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจ เปนตน ถาผูสมัครคนใดทําคะแนนไดดีก็จะเขารับการสอบสัมภาษณตอไป 

   ข้ันท่ี 5 การสัมภาษณ หลังจากไดผานลําดับการคัดเลือกตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลวก็เปนข้ันตอน
ในการสัมภาษณเพ่ือใหเกิดความรูในตัวผูสมัคร ผูสมัครจะถูกสัมภาษณจากฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยตรง ผูบริหารองคการหรือผูบังคับบัญชาเบื้องตนท่ีเปนผูควบคุมงานโดยตรงของผูสมัครการสัมภาษณ
ในข้ันนี้ เปนการตรวจสอบขอมูลตางๆ ของผูสมัคร ท่ีไมไดระบุไวในแบบฟอรมใบสมัครงาน ขอคําถามท่ีใช
จะสะทอนใหเห็นลักษณะของงาน และคุณสมบัติของผูสมัครท่ีตองใชกับงาน 
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   ข้ันท่ี 6 การตรวจสอบประวัติของผูสมัคร กระบวนการคัดเลือกในข้ันนี้ คือการตรวจผูสมัครท่ีมี
ทางจะไดรับบรรจุเขาทํางาน ข้ันตอนนี้อาจเปนการติดตอกับผูบังคับบัญชาหรือนายจางคนกอน เพ่ือยืนยัน
ประวัติการทํางานของผูสมัคร หรือพิจารณาตรวจสอบจากใบรับรอง แบงไดเปน 3 ประเภท 

1. ใบรับรองเก่ียวกับคุณลักษณะของผูสมัคร เชน ความรูความสามารถ ความเอาใจใสตอการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมในการทํางาน 

2. ใบรับรองเก่ียวกับงานท่ีเคยทํา เปนคํารับรองเก่ียวกับประสบการณในการทํางาน เชน 
ประเภทงานท่ีเคยทํา ความชํานาญ ความสามารถ เปนตน 

3. ใบรับรองจากสถานศึกษา ใบรับรองประเภทนี้ อาจเปนใบรับรองผลการศึกษา 
ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร เพ่ือยืนยันพ้ืนฐานความรู และชี้ถึงระดับสติปญญา ความขยันของ
บุคคลไดอยางดี 

4. การตรวจสอบท่ีสะดวกนั้นควรใหออกใบรับรองมาใหโดยตรง การออกแบบฟอรมเปนขอ
คําถามใหผูรับรองตอบกลับมาจะไดผลดี 

   ข้ันท่ี 7 การคัดเลือกข้ันตนจากฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ในข้ันตอนนี้จะไดขอมูลรายละเอียด
เก่ียวกับขอเท็จจริงของผูสมัครคอนขางจะสมบูรณ ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะพิจารณาวามีผูสมัครคน
ใดบางท่ีจะตองถูกคัดออก และทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกเพ่ือคัดเลือกในข้ันตอนสุดทายตอไป 

   ข้ันท่ี 8  การคัดเลือกข้ันสุดทายโดยหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา ในข้ันตอนนี้เปนการ
พิจารณาข้ันสุดทาย โดยการสงบุคคลท่ีคาดวาจะรับไปแผนกงานท่ีรับทําการสัมภาษณหรือทดลอง
ปฏิบัติงานในเวลาสั้นๆอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาท่ี
บุคคลเหลานั้นจะไปปฏิบัติงาน ในข้ันนี้จํานวนผูสมัครจะมีมากหรือนอย ข้ึนกับฝายบริหารทรัพยากร
มนุษยคัดเลือกไวเบื้องตน  

   ข้ันท่ี 9 การตรวจสุขภาพ  เปนข้ันสุดทายของกระบวนการคัดเลือกเพ่ือตรวจสอบวาสภาพ
รางกายมีความสมบูรณ เหมาะสมกับลักษณะของงานมากนอยเพียงใด โดยท่ัวไปการตรวจสุขภาพของ
ผูสมัครมีวัตถุประสงค ดังนี้  

1. เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีสุขภาพไมเหมาะสมออก 

2. เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพของบุคคลในการดําเนินการดานจายเงินทดแทนตามท่ี
กฎหมายระบุไว ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุและเกิดการเสียหายข้ึน องคการจะชดใชใหเฉพาะในสวนเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในขณะท่ีทํางานกับองคการเทานั้น 

3. ปองกันท่ีจะรับบุคคลท่ีเปนโรคติดตอตอตองหามเขามาทํางานในองคการ 

       ข้ันท่ี 10  การปฐมนิเทศพนักงานใหม  เปนการแนะนําพนักงานใหม เปนข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญ  เพราะมีผลถึงขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานท่ีเขามาทํางานใหม  หากเขาไดรับความ
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ประทับใจก็จะมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานแหงนี้  ในขณะเดียวกันหากองคการใหการตอนรับไมดี เขาก็จะมี
ความรูสึกไมม่ันใจ  และไมอยากรวมงานกับองคการแมวาเขาจะอยากทํางานมากนอยเพียงใดก็ตาม   

    ข้ันท่ี  11  การบรรจุ เม่ือไดบุคคลท่ีสามารถผานทุกข้ันตอนของกระบวนการคัดเลือกแลวก็เปน
เรื่องของการบรรจุ ซ่ึงฝายทรัพยากรมนุษยจะดําเนินงานใหความรูแกบุคลากรใหมท่ีไดรับการคัดเลือกเขา
มา โดยการใหการปฐมนิเทศและทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่ง ในองคการธุรกิจเอกชนใชเวลา
ทดลองปฏิบัติงานไมเกิน 180 วัน องคการราชการใชเวลาทดลองปฏิบัติราชการ 180 วัน แตไมเกิน 1 ป 
ถาปรากฏวาบุคคลเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานไดดี มีพฤติกรรมไมเหมาะสม หัวหนางานก็เสนอใหผูมี
อํานาจบรรจเุปนบุคลากรประจําขององคการตอไป  

   จากท่ีกลาวมาเปนการคัดเลือกบุคลกากรโดยท่ัวไป ในการคัดเลือกบุคลากรขององคการตางๆ 
ท้ังองคการรัฐบาลและองคการเอกชน อาจจะมีบางข้ันตอนท่ีไมเหมือนกัน ท้ังนี้แลวแตนโยบายในการ
คัดเลือกบุคลากรของแตละองคการวาจะเนนหนักไปในดานใด   

   ถาเปนองคการธุรกิจเอกชนท่ีมีขนาดใหญ จะมีวิธีการคัดเลือกท่ีใกลเคียงกับภาคราชการและ
เปนลักษณะเขาระบบคุณธรรมมากข้ึน ไมวาจะเปนภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคราชการตางก็ตองการใหการ
คัดเลือกบุคลากรในองคการของตนบรรลุถึงปรัชญาการคัดเลือกบุคลากรอยางแทจริงนั่นคือ ไดคนดีมี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับองคการ ถึงแมในแตละองคการตองการท่ีจะใหไดคนดีมีความสามารถท่ี
เหมาะสมจริงๆ นับไดวาเปนเรื่องคอนขางยาก ดังนั้น การท่ีจะใหไดคนดีมีความรูความสามารถเหมาะสม
กับงานในองคการนั้น นอกจากจะข้ึนอยูกับกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรแลว ยังตองข้ึนอยูกับการ
สรรหาบุคลากรอีกดวย ท้ังนี้การสรรหาจะเปนกระบวนการชักจูงผูมีความรูความสามารถตามท่ีตองการให
สนใจมาสมัครเขารับการคัดเลือก ถาสามารถชักจูงผูมีความสามารถใหเขามาสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือก
ไดมาก การคัดเลือกก็จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ตองยึดถือการปฏิบัติอยูในหลักการของระบบ
คุณธรรมดวย  

ลักษณะที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

   สิ่งท่ีควรพิจารณาในการท่ีบุคคลจะเลือกงานและในการท่ีหัวหนาจะเลือกคนเขาทํางานวา ควร
พิจารณาท้ังดานความสามารถในงานและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับงาน ผนวกกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ เชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น รวมท้ังความตองการกําลังคนท้ังปจจุบันและอนาคต 
ในท่ีนี้จะกลาวในสวนของลักษณะของบุคคลท่ีองคกรควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดย
แยกเปน 2 ประเด็น คือ ความสามารถของผูสมัครและบุคลิกภาพของผูสมัคร 

1. ความสามารถของผูสมัครงาน การพิจารณาความสามารถของผูสมัครอาจพิจารณาไดหลาย
ดานดวยกัน ดังนี้  
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1.1 วุฒิการศึกษา การพิจารณาวุฒิการศึกษาโดยดูความสอดคลองกับงานในหนาท่ีหรือ
ตําแหนงงาน ถาไมไดวุฒิการศึกษาท่ีจบในสาขานั้นๆ ก็ควรจบในสาขาท่ีใกลเคียงท่ีสามารถถายทอด
ประสบการณกันได หรือวุฒิการศึกษาอาจไมใกลเคียงกับงานท่ีทํา แตบุคคลนั้นเปนผู ท่ีมีทักษะ
ประสบการณในงานท่ีจะทําเปนอยางดี ก็อาจใชเปนเกณฑพิจารณาได  

1.2 ประสบการณ ถาไดพนักงานใหมซ่ึงมีประสบการณในงานท่ีจะรับเขามาทําจะชวยให
เรียนรูงานไดเร็วข้ึน หรืออาจจะทํางานไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาสอนงานใหใหม แตบางครั้งองคการก็
ตองคํานึงดวยวาผูสมัครงานบางคนแมอาจจะไมเคยงานมากอน แตเม่ือมีแวววาจะทํางานไดดี และ
องคการใหโอกาส หลายคนทํางานไดดีกวาผูผานประสบการณมากอน จึงควรใหความยุติธรรมและให
โอกาสแกผูสมัครประเภทนี้บาง 

1.3 เชาวนปญญา ความถนัด และผลสัมฤทธิ์ของผูสมัคร เชาวนปญญาเปนความสามารถ
โดยรวมทางสติปญญาของบุคคลในการแกปญหา การปรับตัว และการเรียนรูจากประสบการณ สวนความ
ถนัดเปนความสามารถในแตละดานท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลมีแนวโนมจะทําอะไรไดดีถามีโอกาสฝกฝน และ
ผลสัมฤทธิ์ เปนผลการเรียนรูของบุคคลภายหลังจากท่ีเขาไดทํากิจกรรมหรือไดผานกระบวนการเรียนรู
เรื่องนั้นๆ ไปแลว ท้ัง 3 สวนนี้เปนตัวบงชี้แนวโนมความสําเร็จในงานและกิจกรรมได ถาองคการสามารถ
คัดเลือกบุคคลเขามาเปนพนักงานโดยไดบุคคลท่ีมีเชาวนปญญาดี มีความถนัดสอดคลองกับงาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการทํากิจกรรมท่ีใกลเคียงกับงานท่ีจะทําสูง มักมีแนวโนมวาบุคลากรผูนั้น
นาจะทํางานไดดีมากข้ึน  

   การพิจารณาความสามารถของผูสมัครในดานเชาวนปญญา ความถนัดและผลสัมฤทธิ์เพ่ือรับ
บุคคลเขาทํางานอาชีพในองคกรนั้น ปจจุบันมักนิยมพิจารณาท่ีความถนัดซึ่งเปนความสามารถเฉพาะอยาง
หรือความสามารถเปนดานๆ ของบุคคล โดยนักจิตวิทยามีความเชื่อวา ผูมีความถนัดในแตละดานมัก
ประสบความสําเร็จ ในงานอาชีพท่ีจะตองใชความสามารถหรือความถนัดในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงแตละคนจะมี
แตกตางกัน แตท้ังนี้ก็ควรใหความสนใจพิจารณาเชาวนปญญาและผลสัมฤทธิ์ดวย การใหความสําคัญดาน
เชาวนปญญามีมานาน เห็นหลักฐานไดจากการศึกษาวิจัยจํานวน 185 เรื่อง ในป ค.ศ. 1948  เก่ียวกับ
ความสัมพันธกับงานของพนักงานขาย (Salesman) งานของพนักงานเสมียน (Clerical worker) งานของ
ผูชํานาญการท่ีควบคุมดูแลพนักงาน (Supervisor) และงานของพนักงานต้ังแตระดับไรฝมือ ฝมือ
ระดับกลาง จนถึงพนักงานระดับสูง มีจํานวนนอยมากท่ีเชาวนปญญาสูงแลวไมประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน สําหรับผลการศึกษาวิจัยใหมๆ ก็ไดผลการศึกษาท่ีสอดคลองกัน ศึกษาผลงานของบุคลากรใน
หนวยงานราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 460,000 คน ท่ีคัดเลือกโดยเกณฑเชาวนปญญาสูง 
พบวาใหผลงานสูงกวาการรับคนเขาทํางานโดยการสุมรับ 

2. บุคลิกภาพของผูสมัครงาน  บุคลิกภาพเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับผูสมัครงาน  ผูสัมภาษณงาน
สวนใหญจะมุงหาผูสมัครท่ีมีบุคลิกภาพดี  เหมาะกับงานบางอยาง เชน งานประชาสัมพันธ  งานสื่อสาร
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ภาพลักษณองคการ  งานบริการ  และงานตอนรับ เปนตน  นอกจากบุคลิกของผูสมัครงานท่ีไดกลาว
มาแลว  ยังมีบุคลิกภาพอ่ืนๆ  ท่ีเปนจุดสนใจสําหรับผูสัมภาษณงานดังนี้ 

2.1 ลักษณะรางกายและสภาพอารมณ ลักษณะทางกายไดแก ขนาด สัดสวน ความแข็งแรง
หรือความบอบบาง  กิริยาทาทาง รูปราง หนาตา ซ่ึงงานแตละงานอาจตองการผูทํางานท่ีมีลักษณะ
แตกตางกันไป  สําหรับในดานสภาพอารมณนั้นในท่ีนี้ จะรวมถึงความฉลาดทางอารมณดวย เพราะ
ลักษณะดังกลาวนี้มีผลตอการทํางานบางประเภท เชน งานท่ีตองอาศัยการมีสติรูตน การควบคุมตนเองได 
การสรางแรงจูงใจใหตนไดอยูเสมอ รวมถึงทักษะทางสังคมในการปรับตนเขากับผูอ่ืนไดเปนอยางดี คําวา
ความฉลาดทางอารมณแมเปนคําใหม แตคนยุคกอนก็พูดถึงลักษณะนี้โดยใชคําอ่ืน 

2.2 เชาวปญญาและความสามารถยอยอ่ืนๆ เชาวนปญญาและความสามารถเปนสวนหนึ่งของ
บุคลิกภาพ แตเนื่องจากเปนเรื่องซับซอน เม่ือกลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคล จึงมักแยก
ความสามารถไปเปนอีกหัวขอหนึ่งซ่ึงไดกลาวไวแลว 

2.3 ความสนใจและคานิยม ไดแก การมีใจผูกพัน จดจอและเพลิดเพลินกับบางสิ่งบางอยาง 
การยึดม่ันปฏิบัติบางเรื่องโดยเนื่องมาจากการตระหนักในคุณคา การซาบซึ้งศรัทธาในบางสิ่งบางอยาง ซ่ึง
หลายอยางมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและการทํางานของบุคคลมาก  

2.4 เจตคติทางสังคม ไดแก การมีความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรูสึกบางประการตอ
สังคม ตอกลุมท่ีบุคคลเขาไปเปนสมาชิก เชน เปนสมาชิกกลุมอนุรักษนิยม กลุมแรงงาน กลุมแนวรวมใหม 
กลุมสมัชชาคนจน ซึ่งบุคคลมีเจตคติไปในแนวเดียวกับกลุมท่ีเขาเขาไปเปนสมาชิก อาจเครงในคําสอนของ
ศาสนา หรือตอบโตโดยรุนแรง หรือประทวงโดยสงบ สิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการทํางานและองคกร  

2.5 แรงจูงใจ  ไดแก แรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมในบุคคล ซ่ึงมักมีตางๆกัน และมีอิทธิพลมา
สูแรงจูงใจในการทํางาน บางคนตองการความกาวหนาความสําเร็จ ตําแหนงงาน บางคนตองการเพียง
เพ่ือใหไดคาตอบแทนสูง หรือบางคนอาจจะเฉ่ือยชาไมตองการสิ่งใดจริงจัง ขอเพียงใหไดงานและอยูไป
วันๆ ผูพิจารณาเลือกคนเขาทํางานตองเลือกคนซึ่งมีแรงจูงใจท่ีสอดคลองกับความตองการขององคกร  

2.6   การแสดงออกและลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก ลักษณะในดานใดดานหนึ่งเก่ียวกับความ
สุภาพออนโยน ความชางคุย การยึดม่ันถือม่ัน ความลังเลไมแนนอน ความอยากรูอยากเห็น ความคลองตัว
ในสังคม ความเปนคนชางคิด   
   ลักษณะตางๆ เหลานี้เปนตัวกําหนดบทบาทในการทํางานและทาทีปฏิสัมพันธตอผูอ่ืน ซ่ึงมีผล
มากตอการทํางาน ผูทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ควรเลือกลักษณะใหสอดคลองกับงานท่ีตองปฏิบัติ 
โดยดูวางานนั้นๆ ตองการคนเก็บตัวหรือแสดงตัวตองการคนอยากรูอยากเห็น สนในรายละเอียดทุกเรื่อง
หรือตองการคนท่ีกมหนากมตาทํางานตามคําสั่งเทานั้น 

2.7 แนวโนมสภาพจิตใจ ไดแก ลักษณะสุขภาพจิต และความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมท่ัวไป ซ่ึงในการเลือกคนเขาทํางาน ควรพิจารณาลักษณะนี้ใหดีเนื่องจากปจจุบันจํานวนผูมี
ปญหาดานจิตใจนับวันจะมากข้ึน และยังพบวาผูมีแนวโนมสภาพจิตใจท่ีเปนปญหามักพาผูนั้นไปสูโรคทาง



145 
 
กายอีกมาก คําวา แนวโนมสภาพจิตใจ นี้เปนลักษณะท่ียังไมถึงข้ันผิดปกติหรือแปรปรวน หากแตมี
บุคลิกภาพและอารมณท่ีเปราะบางไมม่ันคงงายแกการเกิดโรคทางการและทางจิต  
    ลักษณะบุคลิกภาพท้ัง 7 ประการ บางดานเปนลักษณะเฉพาะท่ีมีแนวโนมเหมาะสมกับงาน
อาชีพบางงาน บางดานเปนผลขางเคียงท่ีสงเสริมการทํางานหรืออุปสรรคตอการทํางาน เชน แนวโนมของ
สภาพจิตซ่ึงเปนเรื่องของสุขภาพจิตและการปรับตัวของบุคคล ถาโนมเอียงไปในทางผิดปกติ ไมวาจะ
ทํางานใดก็ดูจะเปนอุปสรรคตองานท้ังนั้น สวนบุคลิกภาพดานการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของบุคคล
นั้น เปนเรื่องท่ีนาใหความสนใจมาก เพราะเปนสิ่งบงบอกความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในบางดานได
เปนอยางดี  

วิธีการและเคร่ืองมือที่ใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  

   ลักษณะท่ีควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ซ่ึงควรพิจารณาหรือประเมินบุคคลท้ัง
ดานความสามารถ และดานบุคลิกภาพนั้น วิธีการพิจารณาหรือประเมินทําไดหลายแนวทาง ในหลาย
แนวทางนั้นในท่ีนี้จะประมวลเปน 2 วิธีใหญๆ ดวยกัน คือ  

   วิธีท่ี 1 พิจารณาหรือประเมินโดยใชแบบทดสอบ ไดแก การใชแบบทดสอบวัดความสามารถ 
และแบบสํารวจบุคลิกภาพตามลักษณะท่ีตองการวัด 

   วิธีท่ี 2 พิจารณาหรือประเมินโดยไมใชแบบทดสอบ ซ่ึงอาจจะเปนการตรวจสอบผลงานและ
ประวัติการทํางานท่ีผานมา หรืออาจใหลองปฏิบัติงานใหดูตามสถานการณจําลอง เชน ใหทดลอง
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกรหรือในสถานการณสมมติ หรืออาจเลนเกมสตัดสินในเรื่องงานหรือการ
อภิปรายกลุม หรืออาจใชการสังเกต การสัมภาษณ หรืออาจพิจารณาจากแฟมสะสมผลงานหรือตัวอยาง
ของผูสมัคร และอาจมีบางกรณีท่ีเม่ือผูสมัครเขามายื่นใบสมัครก็สัมภาษณเล็กนอย ตกลงคาตอบแทน 
และรับเขาทํางานทันทีดวยเหตุผลบางประการ ในเมืองไทยเราเองนิยมกันมากวิธีหนึ่งคือ การประเมินโดย
ใหเรียนรูงานจากผูเชี่ยวชาญกอนแลวปฏิบัติใหดู เพ่ือประเมินสัมฤทธิ์ผลถือเปนการทดสอบสัมฤทธิ์ผลได
อีกสวนหนึ่ง หากเขามีคะแนนสัมฤทธิ์ผลสูงก็อาจมีแนวโนมทํางานไดดีตอไป  

   เครื่องมือท่ีใชคัดเลือกบุคคลเขาทํางานเทาท่ีกลาวมานี้จะเห็นไดวา วัดหลายรูปแบบและวัด
ลักษณะของบุคคลตางๆ กัน ซ่ึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีจะใหเขาเขาไปทํา จากการ
วิจัยพบวา เครื่องมือท่ีนํามาใชในการคัดเลือกยังเปนการเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ การทดสอบ
ขอเขียนและการทดสอบความชํานาญในอุปกรณตางๆ และผูทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ควรคํานึง
อยูเสมอวา ลักษณะบางประการในบุคคลอาจวัดไดโดยตองอาศัยแบบทดสอบ และแบบสํารวจเปน
เครื่องมือ แตจะมีลักษณะอ่ืนอีกเปนจํานวนมากในบุคคลท่ีเราจําเปนตองศึกษาโดยวิธีอ่ืนๆ ท่ีไมใชการใช
แบบทดสอบและแบบสํารวจจึงตองมีวิจารณญาณท่ีดีในการตัดสินใจวาพฤติกรรมชนิดใดจะวัดโดยอาศัย
แบบทดสอบ ผูใชตองใชดวยความระมัดระวังไมเชนนั้นจะทําใหเกิดการผิดพลาดท้ังในแงผลท่ีได และในแง
การประเมินหรือวินิจฉัยผล ทางท่ีดีกอนใชควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือนักวัดผลเพ่ือประโยชนแกทุกฝายคือ
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องคกรไดประโยชนดวยท่ีไดคนตามตองการ และผูรับคัดเลือกก็ไดผลประโยชนดวยท่ีไดงานสอดคลองกับ
ตัวเขา รวมท้ังประโยชนดานอ่ืนๆ ดังไดกลาวไวแลวในสวนท่ีวาดวยความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน  

เกณฑในการคัดเลือกบุคลากร  

   การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมเขาไปปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือใหไดลักษณะดังกลาวๆจะตองมีเกณฑในการคัดเลือก สําหรับเกณฑในการคัดเลือกนี้ อเล็ค 
รอดเจอร จากสถาบันแหงชาติวาดวยจิตวิทยาอุตสาหกรรมของอังกฤษไดคิดหลัก 7 ประการเรียกวา 
Seven – Point Plan 

ประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้  

1. รางกาย หมายถึง สุขภาพอนามัยของผูสมัครงาน ไดแก รูปราง หนาตา น้ําหนัก สวนสูง 
ทาทาง ทรงผม น้ําเสียง การเดิน การแตงกาย ตลอดจนความปกติทางจิตใจ 

2. ความรู ไดแก พ้ืนฐานความรูสามัญท่ีไดจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมท้ังการ
ฝกอบรมทางวิชาชีพ การฝกอบรมพิเศษ การดูงาน การฝกงานเพ่ิมเติมในสาขาตางๆ รวมท้ังประสบการณ
จากการทํางานในวิชาชีพสาขานั้น  

3. เชาวนปญญา ไดแก ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ ความสามารถท่ีจะเขาใจและตัดสินปญหา
สําคัญๆ ได ความสามารถในการเขาใจปญหาและตัดสินปญหาเฉพาะหนา  

4. ความถนัด เปนความสามารถพิเศษ ท่ีบุคคลมีติดตัวมาแตกําเนิด เชน ความถนัดเก่ียวกับ
เครื่องกล ตัวเลข การติดตอกับบุคคลอ่ืน ความถนัดนี้ไมสามารถฝกฝนเพ่ิมเติมไดเหมือนทักษะ 

5. ความสนใจ ความสนใจของบุคคลเรามีแตกตางกัน เชน สนใจการอานหนังสือ การเมือง กีฬา 
ความสนใจในงานอยางหนึ่งอยางใด เปนเสมือนเครื่องแสดงนิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆ ไดดวย 

6. นิสัยใจคอ บุคคลท่ีจะเปนท่ีรักใครของเพ่ือน เปนท่ีไววางใจของบุคคลท้ังหลายหรือไมอยางไร 
ข้ึนอยูกับนิสัยใจคอวาโอบออมอารี หรือข้ีโมโห ซ่ือสัตยสุจริตหรือมีลักษณะลับลมคมในเหลาะแหละ
หรือไมเพียงใด 

7. สิ่งแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมของบุคคลนั้น ต้ังแตกอนเกิดจนกระท่ังเกิดและโต เชน 
สภาพครอบครัว บิดา มารดา ญาติพ่ีนอง โรงเรียน สังคมท่ีอาศัยอยู และโรคภัยไขเจ็บตางๆ  

   หลัก 7 ประการของ รอดเจอรนี้ ยังใชไดผลดีอยูในปจจุบัน บริษัทเซลลท่ัวโลกก็ไดสนับสนุนให
บริษัทในเครือของตนใชระบบนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร 

   การกําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคลากรจากผลการวิจัย พบวา เกณฑการคัดเลือกบุคลากรของ
ผูประกอบการธุรกิจยังใชไหวพริบปฏิภาณ ความสนใจในงานของผูสมัครงาน สภาพแวดลอม ซ่ึงก็เปนไป
ตามเกณฑการคัดเลือกของ อเล็ค รอดเจอร  
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   ตอมา เฟรเซอร ไดยอหลัก 7 ประการของ รอดเจอรลง เหลือเพียง 5 ประการ และเรียกวา 
Five-Fold Grading ไดแก  

1. สิ่งประทับใจครั้งแรกและสภาพรางกาย 
2. คุณวุฒิและสิ่งท่ีเขามุงหวัง 
3. สมองและความสามารถ 
4. สิ่งกระตุนใจ 
5. การปรับตัว  

 

แผนการปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

   การดําเนินการเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  ควรกระทําตามลําดับแผนการปฏิบัติวางแผนการ
สรรหา  การออกแบบใบสมัครและรับสมัคร  การวิเคราะหขอมูลในการสมัคร  การตรวจสอบขอมูลจาก
บุคคลท่ีผูสมัครอางอิงไว  การดําเนินการสอบ  การสัมภาษณ  การสรุปผล  การประกาศผลการใหมา
รายงานตัว  และการรับรายงานตัว 

   ในท่ีนี้จะกลาวโดยสังเขปในแตละข้ันตอนของแผนการปฏิบัติดังกลาว ดังนี้ 

3.1 การวางแผนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  ในการทํางานใด ๆ ปจจัยสวนหนึ่งท่ีสงผล
ตอความสําเร็จไดเปนอยางดีคือการทํางานโดยวางแผนกอนลงมือปฏิบัติงาน  คําวาการวางแผนในท่ีนี้เปน
การต้ังเปาประสงคในสิ่งท่ีจะกระทํา  แลววางลําดับข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคการคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางานจัดเปนงานท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งขององคกร  จึงควรดําเนินการโดยวางแผนอยูอยางเปน
ระบบ 

    การวางแผนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  เปนการกําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในแตละ
ข้ันตอนเพ่ือใหไดบุคลากรใหมตามท่ีองคกรตองการท้ังดานประเภท  จํานวน  และคุณสมบัติของบุคลากร  
การท่ีจะวางแผนดังกลาวได  องคกรตองสํารวจปริมาณงาน จัดประเภทของงาน กําหนดอัตรากําหนด
ความเหมาะสมกับปริมาณงาน และกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรเฉพาะตําแหนง  แลวจึงกําหนดวิธีการ
และแนวปฏิบัติเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ คือ กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการสรรหา
บุคลากร กําหนดรูปแบบใบสมัคร  กําหนดวิธีการตรวจสอบขอมูลจากบุคคลท่ีผูสมัครอางอิง  กําหนด
เนื้อหาและวิธีการสอบ  กําหนดแนวการสอบสัมภาษณ  กําหนดแนวทางในการสรุปผลการคัดเลือก  
กําหนดวิธีการประกาศผลการสอบคัดเลือก  กําหนดเง่ือนไขการรายงานตัว วิธีการรับรายงานตัว และการ
ปฐมนิเทศกอนบรรจุเขาทํางาน 

   เพ่ือใหเห็นชัดเจนเก่ียวกับลําดับข้ันตอนในแผนการปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน  อาจ
ศึกษาตัวอยางลําดับข้ันตอนท่ีอาจนําไปประยุกตใช ดังตาราง 
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ตาราง  แผนการปฏิบัติเพ่ือการคัดเลือกบุคลากร 

แผนการปฏิบัต ิ

ข้ันการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ วันเริ่มตน วันสิ้นสุด ระยะเวลา คาใชจาย 

1. สํารวจปรมิาณงาน      

2. จัดประเภทของงาน      

3. กําหนดอัตรากําลัง      

4. กําหนดคุณสมบัติของ  
    บุคลากรเฉพาะตําแหนง 

     

5.กําหนดวิธีการและแนวปฏิบัต ิ

    ในการสรรหาเพ่ือใหไดมาซึ่ง 
    บุคลากร 

     

6. กําหนดรูปแบบใบสมัคร      

7. กําหนดวิธีการตรวจสอบขอมลู 

    จากบุคคลท่ีผูสมัครอางอิง 
     

8. กําหนดเน้ือหาและวิธีการสอบ      

9. กําหนดแนวการสอบสัมภาษณ      

10. กําหนดแนวทางในการสรปุผล 

      การคัดเลือก 

     

11. กําหนดวิธีการประกาศผล 

  การคัดเลือก 

     

12. กําหนดเง่ือนไขการรายงานตัว 

      วิธีการรับรายงานตัว 

     

13. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม      

รวม   

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงแผนการปฏิบัติเพ่ือการคัดเลือกบุคลากร 

ท่ีมา  (สุภาพร  พิศาลบุตร, 2550, หนา 165) 

   ในการวางแผนดําเนินงานตามข้ันตอนตามตาราง ดังกลาว  องคกรควรมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบงานนี้โดยตรงเปนผูจัดทําแผน  ท้ังนี้อาจแตงต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคลากร
ใหม  โดยอาจมีเจาของหนวยงานนั้นหรือผูบริหารระดับสูงขององคกรนั้นมารวมพิจารณาในตําแหนง
กรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามแกกรณี  การจัดทําแผนปฏิบัติงานไวกอนดําเนินการ
จริง จะชวยใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ  ปองกันความยุงยากสับสนหรือปญหาหลายประการอันอาจ
เกิดข้ึน  และยังแสดงถึงภาพลักษณท่ีดีและองคกรมีความเปนธรรมตรวจสอบได  ซ่ึงจัดเปนอีกสวนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพองคกร 



149 
 

3.2 การออกแบบใบสมัครและรับสมัคร  ใบสมัครเขาทํางาน (application form)  เปน
เอกสารของหนวยงานเพ่ือใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาทํางานกรอก เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีใชในการ
ประเมินผูสมัครเพ่ือตัดสินใจเลือกเขาทํางานได เชน อาจชวยสะทอนใหเห็นทักษะทางภาษา การสื่อสาร  
ความรอบคอบ  ความสามารถพิเศษ  ความสนใจจากงานอดิเรก  พันธะผูกพันกับหนวยงานอ่ืน 
ประสบการณ ฯลฯ ในการออกแบบใบสมัคร  ควรกําหนดหัวขอใหครอบคลุมขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ 
ของผูสมัครใหสมบูรณมากท่ีสุด  โดยเฉพาะขอมูลท่ีองคกรตองการทราบเพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกร  
และเพ่ือใหความยุติธรรมแกผูสมัครทุกวัน  รวมท้ังเพ่ือความสะดวกของกรรมการในการใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

   ตัวอยางขอมูลและรายละเอียดท่ีสําคัญ  ซึ่งควรมีปรากฏในใบสมัครเพ่ือใหผูสมัครกรอก ดังนี้ 

(1) ตําแหนงท่ีสมัคร 
(2) เงินเดือนท่ีตองการ 
(3) ชื่อและนามสกุลเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  และ/หรือภาษาจีน  ญ่ีปุนหรือภาษา

อ่ืน ๆ ท่ีผูสมัครมีความสามารถ หรือตามท่ีหนวยงานตองการทักษะภาษาอ่ืน ๆ เปนพิเศษ 
(4) เพศ 
(5) อายุ  วัน  เดือน  ปเกิด 
(6) ลักษณะทางรางกาย  เชน  สวนสูง  น้ําหนัก  สีผิว  สีผม ฯลฯ 
(7) ภูมิลําเนาเดิม 
(8) ท่ีอยูพรอมโทรศัพท  และ/หรือโทรสาร  และ/หรือท่ีอยูซ่ึงอาจติดตอไดทางเครือขาย

คอมพิวเตอร (internet : email) 
(9) ขอมูลในบัตรประชาชน 
(10) สัญชาติ 
(11) เชื้อชาติ 
(12) ศาสนา 
(13) ชื่อบิดา  มารดา  หรือผูอุปการะ 
(14) สถานภาพการรับราชการทหาร  หรือการเกณฑทหาร 
(15) สถานภาพการสมรส 
(16) ชื่อผูสมรส (ถามี) 
(17) ชื่อบุคคลท่ีอาจติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน พรอมโทรศัพท และ/หรือโทรสาร (ถามี)  และ/

หรือท่ีอยูทางเครือขายคอมพิวเตอร (internet : email) 
(18) งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมทางสังคมท่ีสนใจ 
(19) การศึกษาและอบรม  ตั้งแตระดับปานกลางถึงระดับสูงสุด 
(20) ความสามารถพิเศษท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับงานในหนาท่ี เชน การบริหารการจัดการ  

การถายทอดความรู  การขายและโฆษณา  การเขารับการอบรมหรือศึกษาเปนพิเศษ 
(21) ความสามารถทางภาษา  ในการพูด  การเขียน และอาน  ภาษาใดบาง  และในระดับใด 
(22) ประสบการณการสมัครงานกับหนวยงานนี้และอ่ืน ๆ 
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(23) ประวัติการทํางาน เคยทํางานท่ีใดบาง ตําแหนงอะไร  เงินเดือนเทาไหร และมีชองให
ระบุสาเหตุท่ีออกจากงานเดิม 

(24) ท่ีทํางานปจจุบัน ทํางานท่ีใด ตําแหนงอะไร เงินเดือนเทาไหร พรอมท้ังรายไดพิเศษ 
(25) ความพรอมในการใหองคกรติดตอไปยังนายจางปจจุบันเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 
(26) สภาพการรูจักบุคลากรและผูบริหารขององคกรท่ียื่นใบสมัคร 
(27) บุคคลท่ีอางอิงได  ประมาณ 2-3 คน ท่ีบริษัทฯ อาจติดตอขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 
(28) ประวัติทางวินัย  และการทํางานผิดกฎหมาย เชน เคยถูกสอบสวนในท่ีทํางานเดิม เคย

ถูกจับคุมหรือถูกกลาวหาวาทําผิดกฎหมายอยางไร 
(29) ขอมูลเบ็ดเตล็ด เชน พันธะในครอบครัว  สภาพหนี้สิน การยื่นใบลาออกลวงหนาจากท่ี

ทํางานปจจุบัน  สุขภาพ  การเจ็บปวย  การทุพพลภาพ  และรายไดพิเศษ 
(30) การยืนยันขอความในใบสมัครท่ีกรอกวาถูกตอง  พรอมการรับทราบเง่ือนไขในการตัด

สิทธิ์การเขาทํางานในกรณีใดขอมูลเท็จ 

   เม่ือไดกําหนดขอมูลและรายละเอียดท่ีตองการทราบจากผูสมัครแลว  ก็กําหนดรูปแบบและ
ออกแบบใบสมัครใหผูสมัครกรอก  โดยพยายามใหมีหัวขอคําถามหรือชองวางใหกรอกท่ีครอบคลุมขอมูลท่ี
ตองการ  และในกรณีท่ีตองการทราบความในภาษาตางประเทศดวยก็อาจใชภาษาตางประเทศซ่ึงอาจจะ
เปนภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  ญี่ปุน  เยอรมัน  หรือภาษาใดๆตามตองการ และอาจจะมีหมายเหตุระบุ
ไวดวยวาใหผูสมัครกรอกขอความดวยภาษาท่ีเขาสมัครใจ นอกจากนั้นในหนวยงานบางแหงยังมีกําหนดวา
ใหกรอกดวยลายมือตนเองหรือใหพิมพดีด ซ่ึงถาผูสมัครไมปฏิบัติตามเง่ือนไขก็อาจไมรับพิจารณา  เพราะ
แสดงใหเห็นวาผูสมัครผูนั้นมีบุคลิกภาพบางแงมุมท่ีอาจลําบากตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนหรือลําบากตอ
การทําอะไรภายใตกรอบกติกา  และอีกสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญมากและควรจัดใหมีคือ การใหผูสมัครแนบประวัติ
สวนตัว (resume) มาพรอมกับใบสมัคร  ซ่ึงจะชวยใหสะดวกตอการพิจารณาและการรับเขาสอบ
สัมภาษณในเวลาตอไป โดยใบประวัติสวนตัวนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนใหผูดําเนินการสัมภาษณไดสอบถาม
เพ่ิมเติมในบางประเด็นท่ีตองการ 

   ในสวนตอไป  จะนําเสนอตัวอยางใบสมัครเขาทํางานซ่ึงผูเรียบเรียงไดคิดทําข้ึนรูปแบบหนึ่ง  
โดยใชขอมูลและรายละเอียดท่ีสําคัญท่ีหนวยงานท่ัวไปมักตองการทราบจากผูสมัครมาเปนฐานในการ
ออกแบบ  และโดยประยุกตและผสมผสานรูปแบบในสมัครจากหลายแหลงซ่ึงองคกรตาง ๆ อาจนําไป
ปรับปรุงใหเขากับลักษณะงานและความตองการของแตละแหงได  ท้ังนี้ในตัวอยางมีขอความท้ัง 2 ภาษา  
คือ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหสอดคลองกับใบสมัครในสถานการณจริงท่ีใชกันท่ัวไป ซ่ึงมักมี
ปรากฏเปน 2 ภาษา ดังนี้ 
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3. การวิเคราะหขอมูลในใบสมัคร  การวิเคราะหขอมูลในใบสมัครเปนการตรวจวิเคราะหสิ่งท่ี
ผูสมัครกรอกไวเพ่ือพิจารณาขอเท็จจริงท่ีกรอก  รวมท้ังอาจใชเปนเครื่องมือพิจารณาลักษณะสวนตัวของผู
กรอกไดอีกหลายประการ  ตัวอยางสิ่งท่ีวิเคราะหและการวิเคราะห เชน 

3.1 ความครบถวนของขอมูล  ซ่ึงอาจบงชี้ความรอบคอบของผูสมัครได 
3.2 ขอเท็จจริงของขอมูล  ซ่ึงอาจมุงชี้ความจริงใจของผูสมัคร 
3.3 ความชัดเจนของขอมูล  ซึ่งอาจบงชี้ความสามารถในการสื่อสารและผูสมัคร 
3.4 ความถูกตองของการเขียน  ซ่ึงอาจบงชี้ความสามารถเชิงภาษาและเชาวนปญญาของ

ผูสมัคร 
3.5 ความละเอียดของผูสมัคร  ซ่ึงอาจบงชี้ความตั้งใจท่ีจะใหไดงานนี้ของผูสมัคร 
3.6 ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร  ท้ังภูมิลําเนา  บิดามารดา  และสภาพครอบครัว ซ่ึงอาจจะ

บงชี้ลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน  และลักษณะท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

3.7 ทักษะพิเศษและความสามารถพิเศษและผูสมัคร  ซึ่งอาจบงชี้ความสนใจความสามารถท่ี
บอกแนวโนมความสําเร็จในงาน  หรือความสอดคลองกับตําแหนงงาน 

3.8 ประวัติการทํางานและสาเหตุการเปลี่ยนงานของผูสมัคร ซ่ึงอาจบงชี้ ท้ังแนวโนม
ความสามารถและปญหาสวนตัวในการทํางานผูสมัคร 

  การวิเคราะหขอมูลในใบสมัครดังกลาว  จะเปนประโยชนแกผูตัดสินใจรับผูสมัครเขาทํางาน  
วาจะไดรับใครหรือไมรับใครเขาทํางานในองคกรนั้น  ข้ันตอนนี้จึงนับวาสําคัญสําหรับองคกรและกับตัว
ผูสมัคร  จึงควรระมัดระวังใหการวิเคราะหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเหมาะสม 

4. การพิจารณาประวัติยอของผูสมัคร  การรบับุคคลเขาทํางานในปจจุบัน นอกจากใหกรอกใบ
สมัครแลว  มักนิยมใหผูสมัครแนบประวัติยอดวย  ประวัติยอหรือ “เรซุมเม” (Resume) เปนการเขียน
ระบุคุณสมบัติท่ีเดนท่ีคาดวาเหมาะสมกับอาชีพ  ประวัติการศึกษาท่ีเก่ียวขอกับอาชีพและประสบการณ
การทํางาน  โดยเขียนยนยอใหสั้นท่ีสุด  แตใหไดเนื้อหามาก  ซึ่งจะเปนเอกสารรวมขอมูลสําคัญ  ชวยการ
ตัดสินใจของหนวยงานท่ีจะเรียกผูสมัครไปรับการสัมภาษณ  เปนเอกสารท่ีแนะนําตัวแทนวาจาและเปนสิ่ง
ท่ีชวยกําหนดขอบขายการสัมภาษณไดดวย 

ในประวัติยอ  มักมีขอมูลของผูสมัครท่ีเก่ียวของกับงานท่ีสมัครในดานตอไปนี้ 
4.1 คุณสมบัติเดนของผูสมัคร  ดานทักษะความชํานาญพิเศษ  บุคลิกภาพเดนเฉพาะตัว  

ความสําเร็จท่ีเคยไดรับ 

4.2 เปาหมายอาชีพของผูสมัคร  เจาะจงขอบเขตลักษณะงานท่ีตองการ 
4.3 ขอมูลของผูสมัครท่ีเก่ียวของกับงานท่ีสมัคร  เชน บางงานตองการผูมีครอบครัวแลว  

บางงานตองการคนโสด  บางงานตองการผูไมมีพันธะใดๆ บางงานตองการผูมีภูมิลําเนาเดิมหรือญาติพ่ี
นองอยูในจังหวัด  และบางงานตองการผูผานอาชีพอ่ืนมาแลว ฯลฯ เปนตน 
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4.4 ความรูท่ีเก่ียวของกับหนวยงานหรืองานท่ีสมัคร  เชน ธรรมชาติของงานลักษณะตําแหนง
งาน  จุดยืนและเปาหมายของหนวยงาน รวมท้ังวัฒนธรรมองคกรนั้น ๆ ฯลฯ 

 ในการพิจารณาประวัติยอของผูสมัคร มีดังนี้ 

(1) รูปแบบเรียบรอย  อานเขาใจงาย  เรียงลําดับขอมูลเหมาะสม 

(2) การเลียงลําดับขอมูล  มีการระบุสิ่งท่ีหนวยงานเนนความตองการกอนหรือไม และ
เนนคุณสมบัติเดนของผูสมัครประการใดบางท่ีเก่ียวของกับงาน 

(3) ขอมูลอยางตองเปนจริง 
(4) ควรใชภาษากะทัดรัด  กระซับความ  ตัวสะกดถูกตอง 
(5) สิ่งท่ีเขียนไวนั้นสะทอนตัวผูสมัครประการใดบางท่ีเปนจุดเดน ท้ังดานการศึกษา

ประสบการณ  ความชํานาญ และความสําเร็จท่ีเก่ียวของกับงานท่ีสมัคร 

 (ตัวอยางประวัติยอ) 

ชื่อ-สกุล 
นางสาวรุงตะวัน  บูรณพนากานต 

ตําแหนง อาจารย 
ประวัติการศึกษา -บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป)  มหาวิทยาลัยเกริก 2542   

-บธ.บ.(การจัดการ) วิทยาลัยเซ็นตจอหนป 2538 
ประสบการณการทํางาน 

2548-ปจจุบัน ตําแหนงพนักงานอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
2545-2548 ตําแหนงอาจารยประจําวิทยาลัยสันตพล 
2543-2545 ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน  ฝายบริหาร  บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) 
2542-2543 ตําแหนงเลขานุการกรรมการผูจัดการ  
2536-2537 ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ ฝาย Logistic & EDP บริษัท F.E. Zuellig (Bangkok) 

Thailand L.td. 
ประสบการณการสอน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารคาจางและเงินเดือน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การสรรหาและบรรจพุนักงาน 
 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
 การสื่อสารทางการบริหาร 
 แรงงานสัมพันธและกฏหมาย 
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

ท่ีมา  (รุงตะวัน  บูรณพนากานต. 2556, หนา 164) 
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5. การตรวจสอบขอมูลจากบุคคลท่ีผูสมัครอางอิงไว  การตรวจสอบขอมูลจากบุคคลท่ีผูสมัคร
อางอิงไว  เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีองคกรสวนใหญนิยมใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจรับเขาทํางาน  
จากการท่ีผูสมัครอางอิงบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลของผูสมัครได  องคกรอาจเชื่อถือขอมูลดังกลาวได
พอสมควร  เนื่องจากบุคคลเหลานั้น  มีศักดิ์ศรี  มีตําแหนงหนาท่ีการงานมีประสบการณ  และรูจักผูสมัคร 
ซ่ึงการตรวจสอบ  อาจสัมภาษณทางโทรศัพท  หรือใหเขียนลงในเอกสารหรือในใบสมัครเพราะอาจเกิด
ความเกรงใจ  หรือความอึดอัดใจระหวางผูอางอิงกับผูสมัครไดจึงอาจไดขอมูลท่ีไมตรงกับความจริง  ผูทํา
หนาท่ีในการคัดเลือกผูสมัครจึงควรเลือกวิธีหาขอมูลโดยไปสัมภาษณหรือโทรศัพทไปถามโดยตรงกับ
บุคคลท่ีผูสมัครอางอิงไว  โดยถามถึงสวนดีของผูสมัครกอน  ใหบรรยายลักษณะเดนของผูสมัคร  และ
ประโยชนท่ีองคกรจะไดจากผูสมัครรายนั้น  จากนั้นจึงถามถึงจุดออนของผูสมัคร  ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดาท่ี
บุคคลท่ัวไปจะมี  รวมท้ังขอเสนอแนะในการชวยเหลือพัฒนาบุคลากรผูนั้น  และในกรณีท่ีผูอางอิงให
แนวคิดเก่ียวกับผูสมัครซ่ึงอาจจะเปนทางบวกมากไปหรือทางลบมากไป  ผูพิจารณาก็ควรหาขอมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการตัดสินใจไดเท่ียงตรงข้ึน 

6. การดําเนินการสอบเพ่ือนคัดเลือกผูสมัครเขาทํางานในองคกร  การดําเนินการสอบมักจัดทํา
ใหมีข้ึนภายหลังท่ีผูสมัครไดยื่นใบสมัครไว และโดยมีการกําหนดวันเวลาสอบไวลวงหนาแลว  ในการรับ
บุคคลเขาทํางานแมจะมีผูสมัครจํานวนนอย  ในบางครั้งจะพบวาจํานวนผูสมัครเทากับจํานวนท่ีตองการ
หรืออาจจะนอยกวาจํานวนท่ีตองการ  แตก็ควรจัดใหมีการสอบเพ่ือทราบความสามารถและลักษณะ
เบื้องตนของผูสมัคร  แมวาสอบเสร็จแลวบางทีก็ตองรับท้ังหมดเนื่องจากในบางสถานการณความตองการ
กําลังคนมีมาก  แตขอมูลจากผลการสอบจะชวยใหผูบริหารองคกรไดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตอไป 
เชน จัดใหมีการปฐมนิเทศ  การใหคําปรกึษาชี้แนะ  และสอนงานแกบุคลากรใหมตามควรแกกรณีในเวลา
ตอไป  เปนตน 

   การสอบคัดเลือกท่ีใชกันโดยท่ัวไป  อาจจัดทําใหเปน 3 รูปแบบ  ประกอบดวยการสอน
ขอเขียน  การสอบภาคปฏิบัติ  และการสอบสัมภาษณ  จะกลาวโดยสังเขปดังนี้ 

6.1  การสอบขอเขียน  การสอบขอเขียนในการคัดเลือกพนักงานขององคกรเปนการสอบ
ความสามารถเฉพาะตําแหนง  ซ่ึงอาจจะเปนความรูความเขาใจในงานตามหนาท่ีของตําแหนงงานนั้น  
รวมถึงความสามารถทางเชาวนปญญา  ความถนัด  และผลสัมฤทธิ์  และสอบวัดบุคลิกภาพลักษณะตาง ๆ 
ของผูสมัคร  ซ่ึงตองเลือกใชแบบทดสอบใหเหมาะสมตรงตามจุดประสงคลักษณะ  เฉพาะของบทบาท
หนาท่ีในหนวยงาน  ฯลฯ  ดังไดกลาวไวแลวในเรื่องของการใชเครื่องมือในการวัดและพิจารณาผูสมัคร 

6.2 การสอบภาคปฏิบัติ  การดําเนินการสอบภาคปฏิบัติโดยอาจใหผูสมัครทดลอง
ปฏิบัติงานใหดู  แลวพิจารณาผลงานท่ีผูสมัครทําไดภายในเวลาท่ีกําหนด  เชน อาจเปนการใหสาธิตการใช
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูสมัครเขามาเปนพนักงานคอมพิวเตอร  หรืออาจใหออกแบบใบปดโฆษณา
สําหรับผูสมัครเขามาเปนพนักงานออกแบบนิเทศศิลป  หรืออาจใหทดลองพูดโทรศัพทกับลูกหนี้ของ
องคกรสําหรับผูสมัครเขามาเปนพนักงานฝายบริหารลูกหนี้ สําหรับสถาบันการศึกษา ท่ีจะรับสมัครครู
อาจารยเขามาทําหนาท่ีสอน  อาจใหสาธิตการสอนใหดูในสถานการณจริงของผูเรียน  พรอมท้ังเขียน
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แผนการสอนใหพิจารณาดวย เปนตน  ในกรณีท่ีไมอาจจัดใหมีการสอบภาคปฏิบัติอาจขอดูตัวอยางงาน 
(portfolio) แทน  แลวสัมภาษณเพ่ิมเติมจากผลงานท่ีเปนตัวอยางนั้น วิธีการดังกลาวนี้นาจะมีความ
เหมาะสมมากกวาการไมพิจารณาภาคปฏิบัติใด ๆ 

6.3 การสอบสัมภาษณ  การสอบสัมภาษณมักกระทําภายหลังการสอบขอเขียน  หรือ 
ภายหลังการประกาศผลการสอบขอเขียนแลว  การสัมภาษณผูสมัครเขาทํางานในองคกร  มีแนวทาง
ดําเนินการเปนลําดับ  ตั้งแตการทําความเขาใจในจุดประสงคของการสัมภาษณ  การเตรียมการสัมภาษณ
การดําเนินการสัมภาษณ  ดังนี้ 

6.3.1 การทําความเขาใจในจุดประสงคของการสัมภาษณ  การสัมภาษณผูสมัครเขา
ทํางานในองคกร  นอกจากเปนไปเพ่ือประกอบการตัดสินใจรับผูสมัครเขาทํางานแลว ยังเปนโอกาสท่ีผู
พิจารณาจะไดทําความรูจักผูสมัครใหมากข้ึน  ท้ังดานบุคลิกภาพ  และความสามารถ  และเพ่ือเปน
ชองทางแกองคกรในการใหขอมูลรายละเอียดขององคกรแกผูสมัครไดมากข้ึนดวย  เพราะผูสมัครเองก็ควร
ไดรับโอกาสในการตัดสินใจเปนครั้งสุดทายวาเขาควรสละสิทธิ์เขาทํางาน  หรือควรเดินหนาเพ่ือเขาทํางาน
นั้นๆ ตอไป  ท้ังนี้เพ่ือใหไดคนท่ีเต็มใจจริง เขามาสูกระบวนการทํางานั้น 

6.3.2 การเตรียมการสัมภาษณ  เพ่ือใหการดําเนินการสัมภาษณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ผูดําเนินการควรมีการเตรียมการและประชุมสรางความเขาใจกอนดําเนินการในกรณีท่ีการ
สัมภาษณเปนสวนหนึ่งในการตัดสิน  ควรมีการสรางเกณฑการสัมภาษณเพ่ือใหความยุติธรรมแกผูสมัคร
โดยเสมอหนากัน  มีกรรมการสัมภาษณท่ีเปนจํานวนค่ีเพ่ือปองกันปญหาเสียงเทากันในการจะรับหรือไม
รับ  มีการเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ  ใหมีความเปนสวนตัว  สงบ  และสรางบรรยากาศท่ี
ดีในการสัมภาษณ  ซ่ึงจะเปนประโยชนท้ังในแงภาพลักษณขององคกร  และเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอ
องคกรใหเกิดแกวาท่ีบุคลากรใหม 

6.3.3 การดําเนินการสัมภาษณ  ในการสัมภาษณผูสมัครเขาทํางานควรสราง
บรรยากาศเชิงจิตวิทยาอันเปนบรรยากาศเชิงบวกในการดําเนินการสัมภาษณ  โดยใหความเปนกันเอง  ให
การยอมรับ  ใหเกียรติผูเขารับการสัมภาษณ  ต้ังคําถามท่ีชัดเจน และกระตุนการตอบของผูสมัครใหตอบ
ตามขอมูลท่ีตองการ  เชน  ใหแสดงแนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมหรืองานขององคกร ใหตอบตามความจริงใน
สายตาของเขา  ขณะผูเขารับการสัมภาษณกําลังพูด  หรือแสดงแนวคิด  ควรต้ังใจฟงและใหเวลา
พอสมควรแกผูเขารับการสัมภาษณ  และควรเปดโอกาสใหผูสมัครถามคําถามเก่ียวกับองคกรบาง  สุดทาย  
ควรถามความพรอมของผูสมัครท่ีจะมาทํางานในกรณีท่ีไดรับพิจารณา  เชน  จะเริ่มมาทํางานไดต้ังแต
เม่ือไหร  หรือตองการใหองคกรชวยเหลือกอนเริ่มงานอยางไรบาง  ซ่ึงขอคําถามท่ียกมานี้  อาจมีบางสวน
ปรากฏอยูแลวในใบสมัครท่ีใหกรอก  แตการพูดคุยในประเด็นเหลานี้อีกครั้งจะชวยใหสื่อความกันได
ชัดเจนเพ่ิมข้ึน 

  ตัวอยางคําถามท่ีอาจใชในการสัมภาษณ  เชน  คําถามทํานองตอไปนี้ 

(1) ทราบอะไรบางเก่ียวกับหนวยงานนี้ 
(2) ทําไมสนใจงานนี้  เลือกสมัครท่ีนี่เพราะอะไร 
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(3) สมัครงานไวก่ีแหง  ท่ีไหนบาง 
(4) ถาถูกเรียกเขาทํางานพรอมหลายแหง  จะเลือกท่ีใด  เพราะอะไร 
(5) จงใหเหตุผลท่ีคิดวาตัวเองเหมาะสมกับงานนี้ 
(6) คิดวาตัวเองเปนคนอยางไร  จุดเดน  จุดดอยประจําตัวมีอะไรบาง 
(7) วันหยุดสุดสัปดาห  มักใชเวลาทําอะไรเปนสวนใหญ 
(8) ใหเลาเรื่องราวสวนตัวท่ีเปดเผยได  และครอบครัวใหฟงสัก 2 – 3 นาที 

(9) วิชาเอกท่ีเรียนมาเอาไปใชทําอะไรไดบาง  เลือกเรียนเพราะอะไร 
(10) มีแผนการศึกษาตอหรือไม  เพราะอะไร 
(11) ใน 3 ปขางหนา  คิดวาจะพาตัวเองไปถึงจุดไหน  ตําแหนงอะไร 
(12) มีลักษณะประจําตัวอยางไรบาง  ท่ีคิดวาจะเปนประโยชนแกหนวยงานนี้ 
(13) ระหวางศึกษาอยู  ทํากิจกรรมอะไรบาง  กิจกรรมนั้นมีประโยชนอยางไร 
(14) ตองการเงินเดือนเทาไหร  ทําไมขอเทานี้ 
(15) ถาใหเงินเดือนตํากวาท่ีขอ  จะมีความเห็นอยางไร 
(16) ถาตําแหนงตามท่ีตองการไมมี  จะรับตําแหนงใดไดอีก 

(17) ใหเลาถึงงานเกาและตําแหนงเกาวามีลักษณะอยางไร 
(18) นายจางเกาและท่ีทํางานเกาเปนอยางไร 
(19) คิดวาอะไรเปนเครื่องวัดความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน 

(20) ชอบหัวหนาแบบไหน  และชอบลกูนองอยางไร(21)  มักชอบเพ่ือนรวมงานท่ีเปนคน
ลักษณะอยางไร 

(21) รูจักใครในหนวยงานนี้บางหรือไม  ถารูจัก  ไดแกใครบาง 

7. การสรุปผลการคัดเลือกผูสมัครเขาทํางาน  การสรุปผลการคัดเลือกผูสมัครเขาทํางานเปนการ
นําผลการพิจารณาตามเกณฑท่ีวางไวท้ังหมดของผูสมัครแตละรายมาประมวลเขาดวยกัน  เพ่ือสรุปรวม
คะแนนและเรียงลําดับผลการสอบ  โดยเกณฑการพิจารณาตามหัวขอท่ีวางไว  ควรใหครอบคลุมขอมูลทุก
ดานท้ังจากคุณวุฒิและผลการศึกษา  ความสามารถพิเศษ  ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงาน  การอบรม
พิเศษ  ผลการสอบขอเขียน  ผลการสอบภาคปฏิบัติหรือตัวอยางงานผลการสอบสัมภาษณ  รวมท้ังขอมูล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน  ซ่ึงอาจจัดทําตามตัวอยางตอไปนี้ 
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 การสรุปผลการคัดเลือกใหเปนรูปธรรมตามตัวอยางใบสรุปผลนี้  นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งท้ัง
ในแงของการทํางานท่ีเปนระบบระเบียบ  ความสะดวกในการเรียนรับเขาทํางานตามลําดับกอนหลังท่ีสอบ
ได  การไดเห็นทักษะความสามารถและคุณลักษณะของบุคลากรแตละราย  ซ่ึงในอนาคตอาจชวยใหดึงมา
ทํางานบางดานไดอีก  นอกจากนั้น  การเก็บผลการคัดเลือกใหเปนรูปธรรมดังกลาวนี้ยังชวยใหตรวจสอบ
ได  แสดงความโปรงใสใหเห็น  จัดเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพขององคกร 

8. การประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร  ภายหลังจากท่ีไดจัดทําใบสรุปผลการคัดเลือกและไดชื่อ
บุคลากรใหมท่ีผานการคัดเลือกจากผูสมัครเขาทํางานแลว  ควรติดประกาศผลใหรับทราบท่ัวกันโดย
เปดเผยตามกําหนดเวลาท่ีแจงใหผูสมัครทราบไมควรประกาศผลลาชากวากําหนด เนื่องจากเปนการตัด
โอกาสของผูสมัครท่ีไมผานการคัดเลือกท่ีจะไดไปหางานอ่ืนทําใหมตอไป  และกอนติดประกาศควร
ตรวจสอบความถูกตองใหเรียนรอยเพ่ือปองกันปญหาอันอาจเกิดข้ึน  กับท้ังควรแจงกําหนดเวลารายงาน
ตัว สถานท่ีรายงานตัว  รวมท้ังหลักฐานตางๆ ท่ีผูผานการคัดเลือกตองนํามาแสดงในวันรายงานตัวไป
พรอม ๆ กับการประกาศผลการคัดเลือกดวย  ท้ังนี้ควรใหเวลาพอสมควรแตพนักงานในการเตรียมการมา
รายงานตัว 

9. การรับรายงานตัวบุคลากรใหม  ในการรับรายงานตัวบุคลากร  เปนสวนท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ในการสรางความประทับใจและความรูสึกท่ีดีใหเกิดแกบุคลากร  จึงควรมีการวางแผนและเตรียมการให
พรอมท้ังดานสถานท่ี  เอกสารรายงานตัว  รวมท้ังเตรียมเอกสารขอมูลขององคกรและงานในหนาท่ีของ
บุคลากรใหมมอบใหไปศึกษา  อาจจัดใหมีพ่ีเลี้ยงหรือผูสอนงานคอยดูแลรวมท้ังนําไปดูหองทํางาน  โตะ
ทํางาน  แผนกงานหรือฝายงานท่ีสังกัดและแนะนะใหรูจักเพ่ือนรวมงานตามความเหมาะสม  และท่ีสําคัญ
อีกสวนหนึ่งคือองคกรควรตองใหความสําคัญกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  อาจจัดปฐมนิเทศรวมหรือ
เปนรายคนตามลักษณะหนวยงาน  ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรเริ่มตนงานใหมไดเปนอยางดีอันนับเปน
ความสําเร็จสวนหนึ่งของบุคลากรและองคกร 
 การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ ถามีระบบการ
ทํางานท่ีดี  มีการวางแผนท่ีดีมากเทาใด  ยอมทําใหไดผูเหมาะสมเขามาเปนบุคลากรของหนวยงานไดมาก
เทานั้น  ท้ังยังชวยสรางภาพพจนท่ีดีขององคกรในสายตาของคนท่ัวไป และในความรูสึกของพนักงานท่ีเขา
มาทํางาน  ผูจัดการงานบุคลากรหรือผูบริหารหนวยงานจึงควรจัดใหมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานตามหลักการและตามลําดับข้ันตอนดังกลาว 

ปญหาในการคัดเลือกบุคลากร 

   การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีอยูดวยหลายวิธี  แตละวิธีรายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินงานยุงยาก  
การนําวิธีการทุกวิธีการมาใชในการคัดเลือกครั้งหนึ่งๆ นั้น ยอมทําใหเกิดความสิ้นเปลืองแกองคการ  
ในทางปฏิบัติองคการจะทําการคัดเลือกบุคลากร  มักใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีในการประกอบกับใน
การคัดเลือกตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
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  สําหรับการคัดเลือกบุคลากรในภาคธุรกิจเอกชนมักมีใครมีปญหา  เพราะการคัดเลือกเปนไป
ตามความตองการของผูบริหารองคการ  และมีความคลองตัวสามารถเลือกใชวิธีการคัดเลือกไดหลายวิธี  
ตามแตสถานการณ  เชน  การใชวิธีการสัมภาษณ  หรือวิธีทดสอบทางวิชาการอยางใดอยางหนึ่ง แตใน
การสรรหาบุคลากรภาครัฐ  มีระเบียบกฎเกณฑกําหนดวิธีการไวแนนอน  เพราะยึดระบบคุณธรรม 

  สําหรับปญหาในการคัดเลือกบุคลากรพอสรุปได 3 ประการ คือ 

1. ปญหาความยุติธรรม 
2. ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานในการคัดเลือก 
3. ปญหาความไมสะดวกและสิ้นเปลือง 

สิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคของการสรรหาและคัดเลือก  พบวา 

1. บางหนวยงานยังใชระบบอุปถัมภในการคัดเลือก โดยการนําญาติท่ีนองเขามาทํางานและ
คุณวุฒิของบุคลากรท่ีไดไมตรงตามท่ีตองการ 

2. สวนใหญไมมีการติดตามผล  ภายหลังจากดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานแลว 

3. ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไมทําการประเมินผลโครงการสรรหา  และคัดเลือกหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการแลว 

4. สวนใหญขาดการทําแผนการปฏิบัติเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 

ขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคลากร 

 จากผลการวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการคัดเลือก ดังนี้ 

1. ควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยระยะสั้น ระยะยาว  และจัดทําแผนการปฏิบัติเพ่ือการ
สรรหาและคัดเลือก 

2. กําหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกใหชัดเจน 

3. แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหทราบถึงแผนการดําเนินงานทุกข้ันตอน 

4. ควรใชระบบคุณธรรมในการสรรหาและคัดเลือก 

5. ควรกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลท้ังโครงการสรรหา  และพนักงานใหมท่ีเขามา
ปฏิบัติงาน 
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สรุป  

 ปจจัยท่ีสงผลสูความสําเร็จขององคกร  แมจะประกอบไปดวยหลายปจจัย  แตปจจัยท่ีมี
ความสําคัญไมแพปจจัยอ่ืน ๆ หรืออาจจะเหนือกวาปจจัยอ่ืน ๆ คือตัวบุคลากรในองคการนั้น  ถาได
บุคลากรดี  มีคุณภาพท้ังดานความรูความสามารถ  ทักษะในงาน  และคุณลักษณะสวนตัว  จะสงเสริมให
องคกรเจริญกาวหนา  ซ่ึงการท่ีจะไดบุคลากรมีคุณภาพดังกลาว  สวนหนึ่งข้ึนกับกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน  ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางมีลําดับข้ันตอน  และมีหลักการ  ตั้งแตการกําหนดอัตรากําลัง
และขอบขายงาน  การวางแผนรับบุคลากรใหม  การเจาะจง  กําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคลากร  การ
วางแผนคัดเลือก  การสรรหาการกรอบใบสมัคร  การวิเคราะหขอมูลจากใบสมัคร  การตรวจสอบขอมูล
จากบุคคลท่ีผูสมัครอางอิง  การเลือกใชเครื่องมือเพ่ือการพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร  การดําเนินการสอบ 
ซึ่งมีท้ังสอบขอเขียน  สอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ  การสรุปผล  การประกาศผล  และการรับรายงาน
ตัวในแตละข้ันตอนของงาน ดังกลาว  ควรไดมีการเตรียมการและดําเนินการเปนอยางดี  เพ่ือใหการ
ตัดสินใจเลือกบุคคลเขาทํางานเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมและยุติธรรม  ซ่ึงสงผลดีท้ังตอองคกรและตัว
บุคลากรท่ีรับเขามา 
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คําถามทายบทที่  7 

1. จงอธิบายความหมายและความสําคัญของการคัดเลือกมาใหเขาใจ 

2. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  องคการควรคํานึงถึงองคประกอบของบุคคลท่ีจําเปนตอการ

ทํางานอยางไรบาง 

3. การคัดเลือกเขาทํางาน  องคการควรกําหนดนโยบายอยางไรบาง  จึงจะเปนประโยชนตอองคการ 

4. กระบวนการคัดเลือก  มีวิธีการดําเนินการ 3 ประการ  ไดแก  อะไรบาง  จงอธิบายแตละข้ันตอน

มาใหเขาใจ 

5. จงอธิบายขนตอนการดําเนินการคัดเลือกเขาทํางาน มาใหเขาใจ 

6. จงอธิบายลักษณะท่ีควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

7. จงอธิบายการคัดเลือกคนเขาทํางานตามท่ีลาเฮย (Lahey) กลาวไว 

8. จงอธิบายเกณฑในการคัดเลือกบุคลากร 

9. ทานมีขอเสนอแนะวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการคัดเลือกท่ีใหผลดีตอองคการอยางไรบาง 

10. ใหนักศึกษากําหนดกระบวนการคัดเลือกผูสมัครงานตามท่ีไดประกาศรับสมัครไวแลว  โดยระบุ

ข้ันตอนตางๆ ใหชัดเจน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 

การทดสอบเพ่ือการคัดเลือกบุคลากร 
เนื้อหาประจําบท 
1. ความหมายของการทดสอบ 

2. จุดมุงหมายของการทดสอบ 

3. ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี 

4. ประเภทของการทดสอบ 

5. การทดสอบในระบบราชการพลเรือนไทย 

6. ปญหาในการทดสอบ 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการทดสอบ และจุดมุงหมายของการทดสอบ 

2. นักศึกษาสามารถทราบถึงลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี 

3. นักศึกษาทราบถึงประเภทของการทดสอบ และการทดสอบในระบบราชการพลเรือนไทย 

4. นักศึกษาทราบถึงปญหาในการทดสอบ และขอเสนอแนะเก่ียวกับการทดสอบ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

2. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

4. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  

5. การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แผนใส 

4. กรณีศึกษา 

5. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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บทที่ 8  

การทดสอบเพ่ือการคัดเลือกบุคลากร 

   ในการคัดเลือกบุคคลเขามาทํางานในองคการตางๆ เครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือกท่ีมีความสําคัญ
มาก ก็คือ การทดสอบและการสัมภาษณ  ในการพิจารณาบุคคลเขาทํางาน ควรจะใชท้ังสองวิธีประกอบ
กัน แลวนําท้ังสองสวนมาพิจารณารวมกัน การใชแบบทดสอบเพ่ือการคัดเลือกผูสมัครเขาทํางาน ผูทํา
หนาท่ีคัดเลือกตองมีเกณฑการคัดเลือก (criteria) กอนวาตองการไดบุคลากรลักษณะใด แลวสราง
แบบทดสอบเพ่ือวัดผูสมัครตามเกณฑท่ีต้ังไว หรือใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีผูเชี่ยวชาญสรางไวเพ่ือวัด
คุณลักษณะนั้นๆ ตามตองการ ซ่ึงไมวาจะเปนการใชแบบทดสอบลักษณะใด ผูใชหรือกรรมการคัดเลือก
บุคลากรควรมีความรูเรื่องการใชแบบทดสอบนั้นๆ หรืออาจอาศัยผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบมาให
คําแนะนํา หรือมาวิเคราะหผลการทดสอบให ในองคกรใหญๆ ของตางประเทศซ่ึงมีการจางนักจิตวิทยา
เขาเปนบุคลากร นักจิตวิทยาเหลานั้นมักมีงานหลักคือการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาในการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน (Miner,1992, p.498) ซึ่งนักจิตวิทยานั้นๆ จะตองรูเรื่องงานในหนาท่ีของตําแหนงงานท่ี
จะรบัคนเขามาทํางานเพ่ือนํามาพิจารณาเลือกแบบทดสอบวัดคุณลักษณะท่ีตองการ 

   ในท่ีนี้จะกลาวถึงแบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถและบุคลิกภาพท่ีอาจนํามาเปนเครื่องมือเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคกร 

ความหมายของการทดสอบ 

   การทดสอบเปนวิธีการท่ีใชกันอยางแพรหลายเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน และมีการใชกันอยู
หลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละองคการ การทดสอบบางอยางทําใหรูถึงคุณสมบัติและลักษณะ
ของผูสมัครงานแนนอนกวาการท่ีจะพิจารณาเฉพาะภายนอก และการทดสอบอาจทําใหทราบถึง
พฤติกรรมของบุคคล ท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งได ซึ่งโดยปกติสถานการณเหลานี้ถือวา
เปนเรื่องท่ีสําคัญในการทํางานมาก 

   การทดสอบไว  ความหมายวาการทดสอบบุคลากร หมายถึง การประเมินคุณลักษณะของ
ผูสมัครงานดวยการทดสอบโดยใชกระดาษและดินสอ (paper and pencil tests) หรือปฏิบัติการใน
สถานการณจําลอง (simulated exercises) วิธีปฏิบัติการอยางเปนระบบ ซ่ึงจัดทําข้ึนสําหรับ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป สมมติฐานท่ีใชสําหรับการทดสอบถือวาบุคคลแตละ
คนมีความแตกตางกัน ท้ังในการแสดงออก การกระทําเจตคติ ซ่ึงลักษณะท่ีแตกตางกันอาจวัดไดโดยการ
ทดสอบอยางถูกตอง” 
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จุดมุงหมายของการทดสอบ 

   จุดมุงหมายท่ัวไปของการทดสอบ   มีดังนี้ 

1. เพ่ือเปนการพยากรณ (Prediction) เปนการใชการทดสอบเพ่ือวัดความสามารถความสําเร็จ
และคุณลักษณะตางๆ ของผูถูกทดสอบจะชวยใหบุคคลสามารถตัดสินใจวา บุคคลนั้นสามารถทํางานไดดี
เพียงใด การทํานายนั้นข้ึนอยูกับขอมูลท่ีไดวามีความเท่ียงตรงและมีความเชื่อม่ันเพียงใดดวย 

2. เพ่ือการคัดเลือก (Selection) การทดสอบใชไดท่ัวไปในหนวยงานตางๆ เพ่ือการคัดเลือก
และบรรจุบุคคลเขาทํางาน รวมท้ังเพ่ือพิจารณาวาจะจางบุคคลใดเขาทํางานในตําแหนงใดโดยอาศัย
แบบทดสอบเพ่ือการตัดสินใจประกอบการคัดเลือกดวยวิธีอ่ืน 

3. เพ่ือการแยกประเภท (Classification) เพ่ือจะไดจําแนกเปนพวกเปนกลุมเปนการแยก
ประเภทของบุคคลตามความสามารถ เชน ผูสมัครท่ีมีความสามารถในการใชสายตาใชมือ ผูชํานาญการ
พิมพดีด การใชคอมพิวเตอรเพ่ือจะไดทํางานตามความถนัด ความสามารถ 

4. เพ่ือการประเมินผล (Evaluation) การทดสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
วิธีการทํางานวามีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง การทํางานสําเร็จลุลวงไปมากนอยเพียงไรเพ่ือใชในการวาง
แผนการทํางาน 

 การใชแบบทดสอบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับความรู ความสามารถ 
ทักษะของผูมาสมัคร ตลอดจนถึงเจตคติและบุคลิกภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพยากรณความสําเร็จใน
การทํางานในอนาคต ปญหาของการทดสอบจึงอยูท่ีวาจะใชวิธีการอยางไรเลือกแบบทดสอบชนิดใดเพ่ือให
ไดขอมูลท่ีถูกตอง 

 อยางไรก็ตาม แมจะมีการกําหนดจุดมุงหมายของการทดสอบท่ีดีดังกลาว แตในการดําเนินการ
ทดสอบจะตองคํานึงขอจํากัดของการทดสอบ ดังนี้ 

1. การทดสอบเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยเสริมการคัดเลือกวิธีอ่ืนๆ เม่ือเปนเชนนี้การทดสอบจึงไม
สามารถทดแทนวิธีการคัดเลือกอ่ืนๆ ไดท้ังหมด ควรจะใชวิธีการคัดเลือกอ่ืนๆ ประกอบดวย 

2. การทดสอบแมจะมีความเท่ียงและความตรงแตก็มีขอผิดพลาดเกิดข้ึนเสมอซ่ึงอาจจะเกิด
จากวิธีการตางๆ ท่ีนํามาใชยังไมสมบูรณพอ และยังไมสามารถควบคุมองคประกอบอ่ืนๆ ของการทดสอบ
ไดท้ังหมด 

3. ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับการทดสอบอาจเกิดข้ึนจากการใชขอทดสอบท่ีไม
เหมาะสม หรือเกิดจากการพิจารณาคาของคะแนนท่ีใชในการทดสอบไมเหมาะสม 

4. การทดสอบใดๆ ก็ตามท่ีใชวัดเฉพาะบุคลิกภาพของผูเขาสอบ ถือเปนการทดสอบท่ีนาจะ
เชื่อถือไดยาก 
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5. ในการทดสอบ ควรใชแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงหรือมีความเชื่อถือ (reliability) และความ
ตรง (validity) สูงเทานั้นในการทดสอบ 

ลักษณะของแบบทดสอบที่ด ี

   การทดสอบเปนวิธีการหนึ่งท่ีเชื่อกันวา จะทําใหไดคนดีมีความรูความสามารถมาทํางานใน
องคการ การทดสอบทุกครั้งจะตองมีแบบทดสอบเขามาเก่ียวของดวยเสมอ ท้ังนี้เพ่ือใหการทดสอบมี
มาตรฐาน ทํานองเดียวกันถาในการทดสอบแตละครั้งผูมีหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดใชแบบทดสอบท่ีดีโอกาสท่ี
องคกรจะไดคนดีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานในตําแหนงท่ีวางยอมมีมาก แตถาไดแบบทดสอบท่ีมี
ลักษณะตรงกันขามโอกาสท่ีองคการจะไดคนดีมีความรู ความสามารถเขามาทํางานในตําแหนงท่ีวางเปน
เรื่องท่ีคาดหวังไดยาก 

   โดยท่ัวไปลักษณะของแบบทดสอบท่ีดีท่ีใชในการคัดเลือก มีดังตอไปนี้ 

1. ความเชื่อถือได (Reliability) หรือความเท่ียง คือความคงท่ี (stability) หรือความคงเสนคง
วา (consistency) ของผลการวัด ความสมํ่าเสมอของผลลัพธ กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือแบบทดสอบท่ีมี
ความเชื่อถือนั้นอาจใชทดสอบก่ีครั้งก็ไดในสถานการณอยางเดียวกัน และไดผลคงท่ีหรือเกือบคงท่ี หากใช
แบบทดสอบใดหลายครั้ง แตผลลัพธเปลี่ยนแปลงไมมาก แมวาสถานการณจะไมเปลี่ยนแบบทดสอบนั้นก็
เรียกวาขาดความเท่ียง แบบทดสอบตางๆ ยอมมีความเท่ียวไมมากก็นอยนั่นคือแบบทดสอบท้ังหลายตางก็
มีขอผิดลาดโดยบังเอิญท้ังสิ้น แตอยางไรก็ตามแบบทดสอบท่ีมีความเชื่อถือหรือความเท่ียงเม่ือนําไป
ทดสอบ ไมวาจะก่ีครั้งก็ตามก็คงยังจะไดผลลัพธเทาเดิม เชน ทําการทดสอบกับบุคคลหนึ่งปรากฏวาได
คะแนน 45 คะแนนเหมือนเดิม แสดงวาแบบทดสอบนั้นมีความเท่ียงคือมีลักษณะท่ีคงท่ีแนนอน 
(stability) 

2. ความตรง (Validity) หรือความเท่ียงตรง ของเครื่องมือวัดหมายถึง เครื่องมือนั้นสามารถวัด
ไดตามสิ่งท่ีตองการจะจัดหรือวัดไดตรงตามจุดประสงคท่ีจะวัด เชน สรางขอสอบวัดวิชาเลยเรื่องการบวก
ลบตัวเลข ก็จะตองออกขอคําถามเก่ียวกับวิธีการบวกลบเลข แตถาสรางขอคําถามเพ่ือวัดเรื่องการคูณหาร
แลว ขอสอบก็จะไมตรงตามท่ีตองการ ก็จะเปนขอสอบท่ีขาดความตรงในการบวกเลย แตกลับไปตรงตอ
การคูณหารเลขแทนซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมตองการจะวัด กลาวโดยสรุปก็คือ ถาขอสอบนั้นวัดไดตรงกับท่ีเรา
ตองการจะวัด ก็ถือวามีความตรง แตถาวัดไดไมตรงกับสิ่งท่ีเราจะวัด ขอสอบนั้นก็จะขาดความตรงไป 
ความตรงแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

2.1 ความตรงตามโครงสราง (Structure validity) เปนแบบทดสอบท่ีมีรูปแบบหรือ
โครงสรางตรงตามทฤษฎีท่ีตองการวัด เชน ถาตองการวัดเชาวน แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนจะตองมี
องคประกอบของโครงสรางตามทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเชาวน 

2.2 ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) คือ แบบทดสอบท่ีสามารถวัดไดตรงตาม
เนื้อหาท่ีตองการวัด 
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2.3 ความตรงเชิงเกณฑสัมพันธ (Criterion related validity) เปนความเท่ียงตรงท่ีอาศัย
เกณฑท่ีตองการเปนหลัก ความเท่ียงตรงแบบนี้แบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

2.3.1 ความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) หมายถึงแบบทดสอบท่ีสามารถวัด
ไดตามสภาพความเปนจริงของกลุมตัวอยาง เชน คนเรียนเกงสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนสูง สวน
คนเรียนไมเกงจะไดคะแนนนอย แสดงวา แบบทดสอบฉบับนั้นมีความตรงตามสภาพความเปนจริง 

2.3.2 ความตรงเชิงพยากรณ (Predictive validity) เปนแบบทดสอบท่ีผลการทดสอบ
สามารถท่ีจะพยากรณอนาคตของผูถูกทดสอบไดถูกตอง 

3. ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง แบบทดสอบท่ีทําใหผูสอบทุกคนมีโอกาสท่ีจะตอบถูกถา
มีความรูในเรื่องท่ีออกขอสอบนั้นๆ ไมใชการลวงผูเขาสอบโดยใชความคลุมเครือของภาษา ซ่ึงถาหาด
ขอสอบใดก็ตามทําใหผูเขาสอบมีโอกาสท่ีจะตอบถูก ถามีความรูในเรื่องท่ีออกขอสอบ ก็กลาวไดวา
แบบทดสอบนั้นมีความยุติธรรม 

4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีลักษณะชัดแจง คําถามหรือ
คําตอบไมมีความคลุมเครือ ผูใดคะแนนหรือผูตรวจไมมีโอกาสท่ีจะใหคะแนนโดยมีคติไดเม่ือเปนเชนนี้
แบบทดสอบท่ีมีความเปนปรนัยจึงเปนแบบทดสอบท่ีการตรวจใหคะแนนตองเทากัน การแปลคะแนน
เปนไปอยางเดียวกัน 

5. อํานาจในการจําแนก (Discrimination) หมายถึง คําถามในแบบทดสอบแตละขอจะตอง
สามารถจําแนกแยกแยะคนท่ีมีความสามารถออกจากคนท่ีไมมีความสามารถได นั่นคือคนท่ีมี
ความสามารถจะตอบถูก คนท่ีไมมีความสามารถจะตอบไมถูก 

6. ความเฉพาะเจาะจง (Specification) หมายถึง วาในการสรางแบบทดสอบนั้นผูสรางจะตอง
เขาใจวัตถุประสงคของสิ่งท่ีจะถามใหถองแทขัดเจนเสียกอน แลวจึงสรางแบบทดสอบใหมุงตรงไปสู
วัตถุประสงคนั้นๆ เพ่ือจะไดทราบถึงสวนท่ีตองการวัดไดโดยถูกตอง 

7. การใหเวลาท่ีเหมาะสม (Speediness) หมายถึง แบบทดสอบท่ีดีจะตองสามารถใหเวลาท่ี
เหมาะสมในการตอบกับผูเขาสอบ คือเปนเวลาพอเพียงท่ีผูเขาสอบเกินกวารอยละ 90 ของจํานวนผูเขา
สอบท้ังหมดสามารถทําขอสอบนั้นเสร็จ 

8. มีความยากงายพอเหมาะ (Difficulty) เครื่องมือวัดท่ีดีควรมีการคาดคะแนนเฉลี่ยเทากับ
หรือสูงกวารอยละ 50 เล็กนอยของคะแนนเต็ม 

9. เปนท่ียอมรับได (Acceptability) คือ เครื่องมือเปนท่ียอมรับของผูเขารับการทดสอบ ถา
การสอบอยูในลักษณะท่ีผูรับการทดสอบไมยอมรับแลว ก็อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาตอตานทําใหผลท่ีได
ออกมาไมแนนอนและมีความเท่ียงตรงต่ํา 

10. ความเหมาะสมท่ีจะนํามาใช (Practicality) หมายถึง ความสะดวก และความประหยัด 
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ประเภทของการทดสอบ 

   การทดสอบเปนการดําเนินการใชแบบทดสอบ เพ่ือวัดใหไดขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของบุคคล สามารถจําแนกเปนหลายแบบ ไดแก 

1. การแบงประเภทของการทดสอบตามวิธีการใช ซ่ึงจําแนกไว 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1 แบบทดสอบท่ีใชความเร็วและกําลังความสามารถ (Speed versus power ests) 

แบบทดสอบท่ีชี้วามเร็วเปนแบบทดสอบท่ีตองทําในเวลาท่ีกําหนดหรือเวลาจํากัด เชน พิมพดีดได 40 คํา
ในหนึ่งนาที แบบทดสอบท่ีใชความสามารถ คือ แบบทดสอบท่ีผูถูกทดสอบใชความสามารถในการ
แสดงออกโดยไมจํากัดเวลา แตเนื้อหาของแบบทดสอบมีตั้งแตขอท่ีนอยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด 

1.2 แบบทดสอบเปนรายบุคคลและเปนกลุม (Individual versus group tests) 

แบบทดสอบท่ีเปนรายบุคคล ไดแก แบบทดสอบท่ีใชคราวละ 1 คน ในระยะเวลาหนึ่ง โดยผูทดสอบรับ
การฝกฝนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และแบบทดสอบเปนกลุม ไดแก แบบทดสอบท่ีใชทดสอบบุคคลมากกวา
หนึ่งคนข้ึนไปสําหรับการทดสอบครั้งหนึ่ง  

1.3 แบบทดสอบท่ีใชในการปฏิบัติกับแบบทดสอบท่ีใชกระดาษและดินสอ (Performance 

tests and pencil tests) แบบทดสอบท่ีใชการปฏิบัติประกอบดวยปญหาซ่ึงผูถูกทดสอบตองใช
ความสามารถในการจัดและยายสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามคําสั่ง ขณะท่ีแบบทดสอบท่ีใชกระดาษและดินสอ
นั้น ตองการใหผูถูกทดสอบทําเครื่องหมายท่ีกระดาษคําตอบหรือเขียนตอบ  

2. การแบงประเภทของการทดสอบตราจุดมุงหมายในการใชประโยชน จําแนกได 2 ประเภท 
สรุปไดดังนี้ 

2.1 การทดสอบวัดความสามารถ (Ability tests) ท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
อาจจะเปนขอสอบท่ีวัดความรูความสามารถในงานหรือในสาขาวิชาท่ีเรียนมาโดยตรงหรืออาจจะเปน
ขอสอบทางจิตวิทยา (psychological tests) ขอสอบจิตวิทยาท่ีวัดความสามารถอันประกอบดวยขอสอบ
วัดเชาวนปญญา และขอสอบวัดความถนัด (intelligent and aptitude tests) ซ่ึงจะทํานายแนวโนมของ
สัมฤทธิผลและทักษะในการทํางาน รวมท้ังขอสอบวัดสัมฤทธิผล (achievement tests) ท่ีใชวัดภายหลัง
การใหเรียนรูหรือฝกกิจกรรมบางอยางไปแลวก็วัดดูวาเขาทําไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะพยากรณแนวโนม
การทํางานตอไปไดบาง หากเลือกใชไดสอดคลองกับจุดประสงคก็จะเปนประโยชนแกองคกร ในการตัดสิน
ในเลือกผูสมัครไดสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการมากข้ึน ผูทําการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานจึงควรมี
ความรูความเขาใจในเรื่องแบบทดสอบทางจิตวิทยาดวยบาง 

2.1.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการประกอบอาชีพของฟลานาแกน (Flanagan 

Aptitude Classification Test : FACT) 

2.1.2 แบบทดสอบชุดนี้มีลักษณะเปนแบบทดสอบความถนัด (aptitude test) ซ่ึงเปน
ความสามารถแตละดานของบุคคล สรางโดยฟลานาแกน (John P. Flanagan) ซ่ึงกอนท่ีเขาจะสราง
แบบทดสอบชุดนี้ เขาไดทําการวิเคราะห (job analysis) ท้ังในหนวยงานท่ัวไปและในองคกรธุรกิจและ
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อุตสาหกรรม โดยศึกษาวางานนั้นๆ จะสําเร็จไดดี ควรมีความสัมพันธกับความถนัดดานใดบาง แลวจึง
สรางแบบทดสอบเปนชุดๆ เพ่ือวัดความถนัดดังกลาวแบบทดสอบของฟลานาแกนนี้ใชวัดความสามารถใน
การประกอบอาชีพไดถึง 38 อาชีพ ซ่ึงในการเลือกนําไปใชตองเคราะหงานนั้นกอนวาตองการความถนัด
ดานใดแลว เลือกใชชุดของแบบทดสอบตามตองการแบบทดสอบวัดความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของฟลานาแกน แบงได 19 ชุดยอย ดังนี้ 
   ชุดท่ี 1 ความชางสังเกต (inspection) วัดความชางสังเกต รอบคอบรวดเร็ว คนหาความไม
สมบูรณของสิ่งท่ีกําหนดให จะมีภาพหลักให 1 ภาพในแตละขอ แลวมีภาพตัวเลือกอีก 5 ภาพ ใหหาภาพ
ท่ีไมเหมือนภาพหลังจากภาพตัวเลือก 

   ชุดท่ี 2 ความสามารถเชิงกล (mechanics) วัดความเขาใจเชิงกลมีภาพเครื่องจักรกล แลวถาม 
2-3 คําถามจากภาพ 

   ชุดท่ี 3 ตารางขอมูล (tables) วัดความเขาใจขอมูลท่ีมีใหในตาราง 

   ชุดท่ี 4 เหตุผล (reasoning) วัดเหตุผลเชิงคณิตศาสตร 

   ชุดท่ี 5 คําศัพท (vocabulary) วัดความสามารถเชิงภาษา ดานความหมายคําศัพท 

   ชุดท่ี 6 ตอภาพ (assembly) วัดการมองเห็นสวนประกอบจากอุปกรณตางๆ ท่ีแยกยอยเปนชิ้น
เล็กชิ้นนอยโดยใหตอเปนรูปสมบรูณ 

   ชุดท่ี 7 การใชวิจารณญาณและการสรุปความ (judgment and comprehension) วัดความ
เขาใจ โดยใหใชเหตุผลพิจารณาหาขอสรุป โดยกําหนดขอความหลายๆ ขอความแลวใหสรุปใจความสําคัญ 

   ชุดท่ี 8 การซอนรูป (component) วัดความสามารถดานมิติสัมพันธเก่ียวกับการรับรูลายเสน
หรือลวดลายตางๆ โดยมีตัวเลือกหลายตัว ใหหาวาตัวเลือกใดไปซอนอยูในภาพท่ีกําหนดให 

   ชุดท่ี 9 การวางแผน (planning) วัดความสามารถในการวางแผนและจัดระบบโดยการใหทํา
กิจกรรมตางๆ เชน ทําความสะอาดบาน จะทําอะไรกอนหลัง 

   ชุดท่ี 10 คณิตศาสตร (arithmetic) วัดทักษะคณิตศาสตร บวก ลบ คูณ หาร 

   ชุดท่ี 11 การคิด (ingenuity) วัดความสามารถดานการคิดเชิงภาษา 

   ชุดท่ี 12 การอานสเกล (scales) วัดความสามารถในการอานตารางตัวแปร โดยมีการให
ขอความท่ีสัมพันธกันของตัวแปรตางๆ แลวใหตอบคําถาม  

   ชุดท่ี 13 การเขียน (expression) วัดความสามารถทางหลักภาษาเนนภาษาเขียน 
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   ชุดท่ี 14 การทํากิจกรรม (precission) วัดความสามารถในการทํางานแลวพิจารณาการทําถูก
และทําพลาด 

   ชุดท่ี 15 การตื่นตัว (alertness) วัดความเร็วในการต่ืนตัวและการสังเกตจุดอันตราย เพ่ือดู
ความรอบคอบ ความชางสังเกต โดยใหดูภาพแลวใหระบุจุดอันตรายของภาพ 

   ชุดท่ี 16 การประสานสัมพันธของกลามเนื้อ (coordination) วัดความสามารถดานประสาท
สัมผัสของมือ ดูความเร็วและความแมนยําในการใชดินสอลากเสนในชองแคบท่ีวกวน 

   ชุดท่ี 17 การทําตามแบบ (pattern) วัดความสามารถในการคัดลอกโดยมีรูปในตารางใหดู แลว
ใหทําใหมอีกตารางหนึ่ง กําหนดจุดเริ่มตนในตารางให 

   ชุดท่ี 18 รหัส (coding) วัดความสามารถในการจํารหัส เชน 2=[ ], 3=0 ฯลฯ ดูคูหลายๆ คูแลว
ใหทําขอสอบโดยใหจับคูใหถูกตองโดยรวดเร็ว 

   ชุดท่ี 19 ความจํา (memory) วัดความจําโดยใหอานสิ่งท่ีกําหนดใหแลวถามความจําจากสิ่งท่ี
อาน 

   ชุดยอยท้ัง 19 ชุดของแบบทดสอบนี้ ผูไดคะแนนสูงในชุดใดก็ถือวามีความถนัดดานนั้น ซ่ึงจะ
เหมาะกับอาชีพและกิจกรรมตางกันไป ใชทํานายแนวโนมประสิทธิภาพในการทํางานไดมาก เชน อาชีพ
แพทย ควรมีความถนัดสูงดานการต่ืนตัว อาชีพครู ควรมีความถนัดสูงดานภาษา ท้ังการคิด การอานและ
การเขียน อาชีพวิศวกร ควรมีความถนัดสูงดานความสามารถเชิงกล ฯลฯ เปนตน 

2.2 แบบทดสอบวัดความถนัดเชิงเสมียนมินิโซตา (The Minesota Voca-tional Test For 
Clerical Worders) 
     แบบทดสอบวัดความถนัดเชิงเสมียนของมินิโซตาเปนท่ีรูจักแพรหลายคําวา ความถนัด
เชิงเสมียนมักหมายถึงความสามารถในการทํางานสํานักงาน ไดแก ความสามารถดานภาษา ความจํา การ
รับรู และความคลองตัวในการทํากิจกรรม มีตั้งแตความสามารถในการจัดมอบหมายงานใหคนอ่ืนทํา การ
ควบคุมกิจกรรมการทํางาน การดูแลตอนรับลูกคา การทําหนาท่ีความคุมการผลิต งานรางเอกสาร การ
จัดทําเอกสารสารสรุปผลงาน จนกระท่ังถึงงานพิมพดีด และงานสงเอกสาร ดวยเหตุผลท่ีงานเสมียน 
(clerical jobs) มีลักษณะงานท่ีแยกชนิดออกไปไดมากมาย ด้ังนั้น องคกรสวนมากเม่ือประกาศรับบุคคล
เขาทํางานก็มักใชแบบทดสอบวัดความถนัดเชิงเสมียนเขามามีสวนรวมในการพิจารณาผูสมัครดวย 
เนื่องจากความสามารถเชิงเสมียนหลายประการจําเปนตองใชในการทํางานหลายประเภท เพราะ
ความสามารถดานภาษา ความจํา ความคลองตัวในการทํากิจกรรมและความสามารถดานการรับรู ดูจะ
เปนประโยชนในการทํางานเกือบทุกประเภท 

  แบบทดสอบนี้พิจารณาท่ีความถูกตองและอัตราเร็วในการทําเสร็จใหเวลาทํา 15 นาทีวิธีคิด
คะแนนจากแบบทดสอบดังกลาว มีการหักคะแนนสําหรับคําตอบและดูความเร็วชาในการทํางาน ตัวอยาง
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แบบทดสอบความถนัดเชิงเสมียนมินิโซตา ซ่ึงอัตราความเร็วในการรับรู และความถูกตองในการรับรู เชน 
2 ชุดยอย ตอไปนี้ 

(1) เปรียบเทียบจํานวน (number compparison) โดยโจทยกําหนดจํานวนเลข 200 คูมี
ตัวเลขตั้งแต 3 ถึง 12 หลัก ใหกาเครื่องหมาย X ลงระหวางกลางคูท่ีเหมือนกัน 

(2) เปรียบเทียบชื่อ (name comparison) ซึ่งมีลักษณะเหมือนเปรียบเทียบจํานวน เพียงแต
เปลี่ยนจากจํานวนมาเปนชื่อบริษัท ชื่อถนน ฯลฯ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

 

 ตัวอยางแบบทดสอบท่ีเลียนแบบมาจากแบบทดสอบวัดความถนัดเชิงเสมียนมินิโซตาดังแสดงใน
ภาพท่ี 8.1 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1  ตัวอยางขอสอบวัดความถนัดเชิงเสมียนมินิโซตา 

  

   ผลการศึกษาพบวาผูไดคะแนนสูงจากแบบทดสอบนี้มีแนวโนมทํางานไดดีในงานท่ีตองใสใจ
รายละเอียด งานการเงินและงานอุตสาหกรรม  

นอกจากแบบทดสอบเชิงเสมียนมินิโซตาท่ีแสดงตัวอยางในภาพท่ี 8.1 ยังมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ใชคักเลือกบุคคลในการเขาทํางานออกแบบผลิตภัณฑและงานเก่ียวกับไฟฟา เรียกชุดใหมท่ีพัฒนาวาเปน
ชุดปรับปรุง (Revised Minnesota paper form board tast) มี 64 รูปใหทําใน 20 นาที ดังตัวอยางใน
ภาพท่ี 8.2  

 

 

 

จงกาเคร่ืองหมาย X ระหวางคูของตัวเลขหรือชื่อที่เหมือนกัน 

66273894_________________66273984 

527384578_________________52738478 

New York World__________New York World 
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รูปภาพท่ี 2  ตัวอยางขอสอบวัดความถนัดมินิโซตาชุดปรับปรุงใหม 

    ตัวอยางขอสอบวัดความถนัดมินิโซตาชุดปรับปรุงใหม ผลการศึกษาพบวาผูไดคะแนนสูงจาก
แบบทดสอบชุดนี้มีแนวโนมประสบความสําเร็จในงานผลิตภัณฑ วิศวกร งาน เครื่องไฟฟา เครื่องจักร และ
อุตสาหกรรม 

2.1.3 แบบทดสอบวัดความถนัดเชิงจักรกลของเบนเนท (Bennett Test of 

Mechanical Job) ความถนัดเชิงจักรกลประกอบไปดวยความสามารถ 3 ดาน คือ 

2.1.3.1 การควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ  (dexterity) 

2.1.3.2 ความรูท่ัวไปดานกลไกลและเหตุผลเชิงจักรกล (mechanical information 

and mechanical reasoning) 

2.1.3.3 มิติสัมพันธ (spatial relation) แบบทดสอบวัดความถนัดเชิงจักรกลของเบน
เนทมีหลายลักษณะ  และหลายชุด  ท้ังชุดท่ีใชวัดความถนัดเชิงจักรกลในสตรี  (ชุด  W)  ชุดสําหรับ
คัดเลือกคนเขาเรียน  สาขาวิศวกรรมศาสตร  (ชุด BB)  และชุดท่ีใชวัดผูใหญท่ัวไปและคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (ชุด AA)  สําหรับชุด  AA นี้  โดยแตละขอมีเปนรูปภาพและใหตอบคําถามสั้นๆ  68  รูปให
ทําในเวลา 30 นาที  มุงวัดความสามารถท่ีจากประสบการณของงานอุตสาหกรรมในชีวิตประจําวันหลาย
องคกรท่ีมีกับงานจริง  เพ่ือวัดความสามารถตามความตองการขององคกรไดมากข้ึนตามความเชื่อของ
องคกรนั้นๆ  ซ่ึงถือวาไดบางสวนของคุณลักษณะ  แตก็อาจขาดความเท่ียงตรงบาง        สําหรับชุดของ
เบนเนท  
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รูปภาพท่ี 3   ตัวอยางแบบทดสอบความถนัดดานความรูท่ัวไปและเหตุผลเชิงกลของเบนเนท 

 

 จากตัวอยางแบบทดสอบเปนการวัดความรูและทักษะท่ัวไปดานกลไกและเหตุผลเชิงจักรกล
คือวาเขารูอะไร  และทําอะไรไดดีบาง  ซ่ึงนิยมใชกันมากในการคัดเลือกคนงานเขาทํางานในสาขาธุรกิจ
อุตสาหกรรม  รวมท้ังสถาบันการศึกษาใชเปนแนวทางสรางแบบวักความถนัดทางการเรียนสาขาชางและ
วิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงตอมามีการพัฒนาแบบทดสอบข้ึนใชในทํานองนี้อีกหลายชุด 

2.1.4 แบบทดสอบวัดความถนัดเชิงจักรกลดานการเคลื่อนไหวกลามเนื้อสตรอมเบอรก  
และแฮนดทูล  (Stromberg  and  Hand-tool Dexterity  Test)  สองชุดนี้เปนแบบทดสอบท่ีวัดการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  และมีการนําไปใชคัดเลือกคนเขาทํางานในโรงงาน
รวมท้ังการคัดเลือกคนเขาศึกษาตอกันมาก  ขอสอบสตรอมเบอรกมักวัดทักษะเชิงชางในการใชเครื่องมือ
และการรางผลิตภัณฑหรือการกอสรางท่ีเปนงานเล็กๆ  ท่ัวไปสวนขอสอบแฮนททูลมักวัดความคลองตัวใน
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อ  ดูความแมนตรงและความเร็วมักใชเพ่ือคัดเลือกไปทํางานเครื่องจักรกลใน
โรงงานอุตสาหกรรม  รวมท้ังสถาบันการศึกษาท่ีมีการสอนดานงานชาง  งานเครื่องมือท่ีเปนเครื่องจักร  
งานกอสรางจากชิ้นสวนเพ่ือคัดเลือกคนเขาไปเรียน    
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   รูปภาพท่ี 4   ตัวอยางการทดสอบความคลองตัวและการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ    

2.2 จากภาพท่ี 24  ซ่ึงแสดงตัวอยางการทดสอบการเคลื่อนไหวกลามเนื้อและความ
คลองตัวในการทํางานจักรกลนี้  จากการติดตามผลผูผานการคัดเลือกท่ีไดคะแนนสูงพบวาพนักงานเหลา
นั่นมักมีแนวโนมทํางานหนาท่ีไดดีกวาผูไดคะแนนรองลงไป  ซ่ึงเปนแนวคิดวาหากนําแบบทดสอบนี้มาใช
หรือใหทํากิจกรรมท่ีใกลเคียงกันนี้มาเปนสวนหนึ่งของการคัดเลือกคนเขาทํางานแลว  ก็มีแนวโนมวา
อาจจะไดคนท่ีมีความเหมาะสมกับงานมากข้ึน 

    แบบทดสอบบุคลิกภาพหรือแบบสํารวจบุคลิกภาพ   (Personality  tests  or  

personality  inventories)  เปนท่ีนิยมใชกันแพรหลายท่ัวไปในองคกรตางๆ  เชน  ตามโรงพยาบาลใช
เพ่ือวิเคราะหและทําจิตบําบัดใหคนไข  สถาบันการศึกษาใชเพ่ือแนะแนวและคัดเลือกคนเขาศึกษาตอ
สาขาตางๆ  สถานท่ีทํางานเพ่ือใชคักเลือกบุคลากรเขาทํางาน  โรงงานอุตสาหกรรมใชเพ่ือจัดวางตัวบุคคล
ใหเหมาะสมกับงาน  ฯลฯ  พิจารณาจากการกรอกใบสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัวของผูสมัคร  การ
สัมภาษณ  การใหทดลองปฏิบัติงาน  ฯลฯ  แตวิธีการเหลานี้นักวิชาการสวนใหญท่ีเคยทําวิจัยเก่ียวกับการ
คักเลือกคนเขาทํางานตางเห็นตรงกันวาการใชแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพในการคัดเลือกคนเขาทํางานชวย
ใหตัดสินใจไดเท่ียงตรงข้ึน    

    แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  หรือสํารวจยุคลิกภาพนั้น  มีท้ังแบบท่ีสรางข้ึนเพ่ือวัด
บุคลิกภาพเปนดานๆ  เชน  แบบสํารวจความสนใจ  แบบสํารวจคานิยม  แบบสํารวจเจตนคติ  หรืออาจ
วัดลักษณะบุคลิกภาพเปนสวนรวม  หรืออาจเปนแบบท่ีวักใชวัดเปรียบเทียบลักษณะ  2  ดาน  ในบุคคลก็
ได  เชน  วัดลักษณะการมองโลกในแงดีเปรียบเทียบลักษณะการมองโลกในแงราย  วัดลักษณะการ
ปรับตัวเปรียบเทียบลักษณะโรคจิตประสาทในบุคคล  วัดลักษณะแสดงตัวเปรียบเทียบกับลักษณะเก็บตัว  
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ฯลฯ  ในท่ีนี้จะยกตัวอยางแบบสํารวจบุคลิกภาพเพียงบางชุดท่ีอาจใชเพ่ือเปนสวนหนึ่งกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในองคกร  ดังนี้ 

2.2.1 แบบสํารวจความสนในอาชีพของสตรอง  (strong  lnterest  inventoty)  

แบบสํารวจความสนใจ  (interest  tests)  เปนแบบวัดความสนใจและความรูสึกของบุคคลตอกิจกรรม
ตางๆ  เพ่ือนําผลไปใชในการแนะแนวอาชีพ  ใหคําปรึกษาดานอาชีพ  การจัดวางตัวบุคคล  และการ
คัดเลือกคนเขาทํางานตามลักษณะเฉพาะของงาน  ในแงของการพยากรณความสําเร็จในการทํางานนั้น  
นักจิตวิยามีความเชื่อวาบุคคลท่ีสนใจและชอบกิจกรรมใดมากเปนพิเศษ  หากไดเขาทํางานท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมท่ีสนใจและชอบก็จะมีแนวโนมจะทํางานนั้นๆ ไดดี  (Schulta&Schultz,1998, p.114)  สําหรับ
แบบสาํรวจความสนใจในอาชีพของสตรอง  (E.K.  Jr. Strong) ใชสํารวจความสนใจในอาชีพตางๆ  ไดมา
กวา  50 อาชีพ  ผลจากการศึกษาความแมนตรงของแบบสํารวจพบวาบุคคลท่ีไดคะแนนสูง  มีแนวโนมท่ี
จะยึดอาชีพนั้นและมักไดรับความสําเร็จในการทํางาน  โดมีความพ่ึงพอใจในงานท่ีทําดวย  ขอสอบชุดนี้
ประกอบดวยขอความ  399 ขอ  มีท้ังหมด  8  ภาค  ใหผูตรวจสอบระบุความไมชอบของตน  ซ่ึงใน  5  

ภาคแรกของแบบสํารวจชุดนี้  จะเปนรายละเอียดความสนใจเก่ียวกับอาชีพความบันเทิง  กิจกรรม  วิชา
เรียนในสถานศึกษา    ลักษณะบุคคล  รวมท้ังลักษณะสวนตัวของตัวเอง  และในอีก  3  ภาคท่ีเหลือเปน
การใหผูถูกทดสอบจัดลําดับกิจกรรมท่ีชอบและประมาณคาความสามารถลักษณะอ่ืนๆ  ของตน  ไมจํากัด
เวลาทําเพ่ือใหไดคําตอบครบทุกขอมักใชเครื่องคอมพิวเตอรตรวจใหคะแนน  เพราะการตรวจแตละชุดใช
เวลานาน  ในการนําไปทดสอบถาผูใดตอบสอดคลองจากความสนใจของบุคคลท่ีไดรับความสําเร็จจากการ
ประกอบอาชีพนั้นโดยยึดลักษณะอาชีพ  6  กลุม  ตามผลการศึกษาของฮอลแลนด  (John  Holland)  ก็
มีแนวโนมวามีการสนใจในอาชะนั้น  และนาจะทําอาชีพนั้นไดเปนอยางดี  ซ่ึงองคกรอาจใชเปนสวนหนึ่ง
ในการพิจารณาคนเขาทํางานเพ่ือใหไดคนท่ีมีลักษณะความสนใจท่ีสอดคลองกับงานท่ีทํา 
 ลักษณะของแบบสํารวจความสนใจในอาชีพของสตรอง  โดยเสนออาชีพ  กิจกรรม  วิชาท่ี
เรียน  ความบันเทิง  ลักษณะบุคลิกภาพของคนท่ัวไปและตนเอง  ฯลฯ  ใหผูตอบพิจารณา  และระบุ
ความชอบของตน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

1. การวาดรูป…………………………………………..                ชอบ   ไมชอบ             เฉยๆ 

2. การเรียนคณิตศาสตร…………………………….            ชอบ   ไมชอบ             เฉยๆ 

3. อาชีพคาขายและธุรกิจ…………………………..                ชอบ   ไมชอบ             เฉยๆ 

4. งานตอนรับและพบปะผูคน……………………..          ชอบ   ไมชอบ             เฉยๆ 

5. ความเปนคนมีระบบระเบียบคงเสนคงวา…….          ชอบ   ไมชอบ             เฉยๆ 
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 ในการใชแบบสํารวจความสนใจในอาชีพของสตรอง  เพ่ือนงานจัดวางและคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน  พบจากการวิจัยติดตามผลหลายครั้ง  กลุมตัวอยางหลายกลุมท่ีไดคะแนนความสนใจในอาชีพ
ตางๆ  สูง  เม่ือไดรับคัดเลือกเขาสูอาชีพนั้น  พบวาไดรับความสําเร็จในอาชีพเปนสวนใหญและไดพบวา
ความสนใจของคนเรามีความคงท่ีพอสมควร  แมผานไปถึง  15  ป  และกลับมารับความสํารวจความ
สนใจใหมก็ยังไดคะแนนคอนขางสูงในความสนใจเดิมๆ  (Lubinski,  Benbow & Ryan,  1995, pp.  

196-200)  จึงเปนเครื่องยืนยันวาใชคัดเลือกคนงานเขาทํางานไดดีเพราะเม่ือสงเขาเขาสูงานตามท่ีเขา
สนใจแลวก็คงจะพอใจในกิจกรรมของงานนั้นๆ  และมุงทํางานไดดีเปนพิเศษ 

2.2.2 แบบสํารวจความสนใจในอาชีพของคูเดอร  (Kuder  Occupational  interest  

Survey)   แบบสํารวจความสนใจในอาชีพชุดนี้เกิดจากแนวคิดของคูเดอร (Frederic  G.Kuder)  สราง
ข้ึนเพ่ือใชวักความสนใจในอาชีพหลายกลุม  เชน  อาชีพพนักวรรณคดี  วิทยาศาสตร  คอมพิวเตอร  การ
โฆษณา  ศิลปะ  ดนตรี  บริการสังคม  เครื่องยนตกลไกล  งานเสมียน และชางเทคนิค  ซ่ึงพบวาทํานาย
ความสําเร็จในการทํางานได  จึ้งใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  และจัดวางบุคลกรใหเหมาะสมกับ
งานไดดี   จึงเปนแบบสํารวจอีกชุดหนึ่งท่ีองคกรเลือกนํามาใชถามีโอกาส  เพ่ือทําใหการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแบบสํารวจความสนในในอาชีพของดูเคอร  แบงความสนใจออกเปน
กลุมกิจกรรมใหญๆ  คือ  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมทางเครื่องยนตกลไก  กิจกรรมเก่ียวกับการโนมนาว
จิตใจ  กิจกรรมดนตรี  บริการสังคม  กิจกรรมทางเสมียน  เปนตน  แบบสํารวจท้ังหมดประกอบดวย
คําถาม  504  ขอ  แตละขอมีการกระทําใหเลือก  3  อยาง  ใหผูตอบบงชี้วาชอบอยางไหนมาก  ชอบ
อยางไหนนอย  เชน  จากตัวอยางท่ี   1 ขอตอไปนี้ 
 

       ชอบมาก          ปานกลาง         นอย 

 ก.  การทําใหมีพันธุไมดอกชนิดใหมๆข้ึน 

 ข.  การทําโฆษณาใหผูขายดอกไม 

 ค.  การรับโทรศัพทในรานขายดอกไม 

 

 การกระทําท้ัง  3  ลักษณะดังกลาวนี้  ถาผูตอบตอบวา  ชอบการกระทําใน  “ก”  มากท่ีสุด  
เขาจะไดคะแนนในหมวดงาน  “วิทยาศาสตรและศิลปะ”  ถาเขาชอบการกระทําในขอ  “ข”  มากท่ีสุด  
ก็จะคะแนนหมวดงาน  “การโนมนาวจิตใจคน”  และถาชอบ  “ค”   มากท่ีสุด  ก็จะไดคะแนนในหมวด
งาน  “เสมียนพนักงาน”  หรอื  “งานสํานักงาน”  ซ่ึงก็แสดงถึงการระบุบงกิจกรรมหรืองานหรืออาชีพท่ีมี
แนวโนมเหมาะสมกับเขา 
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2.2.3 แบบสํารวจบุคลิกภาพมินิโซตา  (The  Minesota  Multiphasic  

Personality  Inventory  :  MIMPI)  ผูสรางแบบสํารวจบุคลิกภาพชุดนี้  ไดแก  ฮารทเวยและแมคคิน
เลย  (Stark  R.  Harthaway  and  Charnely  J.  Mckinley)  ชุดนี้ใชกันแพรหลายมากมุงวัดวาบุคคล
นั้นๆ  โนมเอียงไปทางโรคจิตโรคประสาทอยางไร  คือ  เพ่ือทดสอบลักษณะผิดปกติทางจิต  ประกอบดวย
ขอความ  550  ขอความ  ใหผูตอบบงชี้วาจริง,  ไมจริง,ตัดสนใจได  (true  false,  cannot  say)  ใชวัด
ในบุคคลอายุ  16-55  ป  
 MMPI  ใชไดท้ังในการทดสอบรายบุคคลและเปนกลุม  เนื้อหาในแบบสํารวจจะครอบคลุม
พฤติกรรมหลาดาน  ดังนั้น  จึงใชเปนเครื่องมือวัดบุคลิกภาพหลาดานไปพรอมๆกันได  เชน  วัดทางดาน
สุขภาพ  อาการทางจิต  ความผิดปกติทางประสาท  ความผิดปกติทางอวัยวะ  และประสาทมอเตอร  เจต
คติทางเพศ  ศาสนา  การอาชีพ  การเมือง  และสังคม  การศึกษา  ครอบครัว  การแตงงาน  ลักษณะการ
แสดงออกทางโรคจิตประสาท  การย้ําคิดย้ําทํา  ประสาทหลอน  โรคกลัว  (phobia)  ตางๆ  รวมท้ัง
ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศซ่ึงอาจใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการรับเขาทํางาน  หรือ
เพ่ือดูแลเอาใจใสเปนพิเศษเม่ือรับเขามาแลว  ตัวอยางในแบบขอความท่ีทดสอบท่ีใหถูกผูทดสอบตอบวา
จริงหรือไมจริง  หรือตัดสินใจไมได  เชน   ขอความในทํานองตอไปนี้ 

 

                   จริง          ตัดสินใจไมได          ไมจริง 

- ขาพเจาเขากับคนอ่ืนไดดี .......................................................................................................  
- คนสวนมากมักจะใชวิธีไมยุติธรรมเพ่ือใหไดประโยชน ............................................................  
- บางครั้ง  ขาพเจาไดยินเสียงคนสั่งใหขาพเจาทําสิ่งไมดี ..........................................................  
- เม่ือรูสึกเบื่อ  ขาพเจามักทําอะไรใหมันตื่นเตน .......................................................................  

- ขณะนี้  ขาพเจาเต็มไปดวยพลัง .............................................................................................  
- ขาพเจาคิดวา  ตัวเองกําลังถูกจองประทุษราย .......................................................................  

- ขาพเจากลัววาตนเองจะใจลอยพลั่งเผลอ ...............................................................................  

- บางครั้ง  ความคิดของขาพเจาก็ไปเร็วจนพูดตามไมทัน ..........................................................  

- ขาพเจาชอบอานหนังสือและหนังสือพิมพ ..............................................................................  
- ขาพเจากลัวเม่ือมองลงจากท่ีสูง .............................................................................................  
- ขาพเจามีความสุขเกือบตลอดเวลา .........................................................................................  
- ขาพเจารูวาทุกๆคนเกลียดขาพเจา .........................................................................................  

                           ฯลฯ 
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  แบบทดสอบชุดนี้  ประกอบดวยบัตรเปนแผนๆ  บรรจุคําถามสําหรับทดสอบรายบุคคล  
และอีกชุดหนึ่งใชทดสอบเปนกลุม  มีชุดคําถาม  566  คําถาม  มีกระดาษคําตอบตอบแยกตางหาก  การ
ใชแบบทดสอบชุด MMPI  นี้  ควรใชหรือบริหารแบบทดสอยโดยผูเชี่ยวชาญดานแบบทดสอบโดยเฉพาะ
เรื่องจากการมีการวินิจฉัยสภาพจิตดวย  ชุดนี้ตอมาไดมีการปรับปรุงเปนชุด  “MMPI-2”  มีจํานวนขอ
รวม  567  ขอ  แบงเปน  10  ชุดยอย  ปจจุบันมีการเลียนแบบหรือปรับปรุงใชกันเองท่ีนอกเหนือจาก
การใชชุดมาตรฐานอันเปนชุดตนแบบท่ีสรางข้ึน   (Lahey,  2002,  p.349)  ในอเมริกาเองเดิมนิยมใชใน
การคัดเลือกคนงานเขาทํางาน  เพ่ือปองกันปญหาเหตุรุนแรงจากภาวะจิใจของผู เขาทํางาน  แต
แบบทดสอบมาตรฐานท่ีคนๆเดียวกันทําหลายครั้งจากการสมัครงานหลายท่ีอาจทําใหขาดความเท่ียงตรง
ในการประเมิน  เพราะเขาเริ่มรูวาควรตอบอยางไรจึงจะไดงานทํา  จากการสํารวจคนงาน  1,997  คน  
ในองคกรพลังนิวเคลียร  พบวามีผูเคยทํางานแบบชุดนี้  4  ครั้ง  จํานวนกวา  200  คน  ทํา  5  ครั้ง  
จาํนวน  102  คน  ทํา  6  ครั้งจํานวน  26  คน  และมี  3  คน  ทําแบบสอบถามชุดนี้เปนครั้งท่ี  7  แลว  
(Kelley,  Jacob  &  Farr, 1994,  p.575)  ซึ่งนักวิชาการเหลานี้แสดงความเห็นวา  ยิ่งจํานวนครั้งท่ีผาน
การทําแบบทอสอบนี้เพ่ิมก็ยิ่งลดประสิทธิภาพในการวินิจฉัยความเหมาะสมตองานเพราะอาจวัดไมได
เท่ียงตรง  จึงเปนแนวคิดในการใชแบบทดสอบสําหรับบานเมืองเราท่ีตองหลีกเหลี่ยงปญหาท่ีกลาวมานี้   

2.2.4 แบบสํารวจบุคลิกภาพแคลิฟอรเนีย ( The California Personality 

Inventory : CPI ) แบบสํารวจบุคลิกภาพแคลิฟอรเนีย เปนแบบสํารวจท่ีสรางโดย คูจ (H.C. Cought)  มี
ลักษณะจุดประสงคในการใชตางกับชุด MMPI คือ ชุด MMPI มุงวัดวาบุคคลนั้น ๆ โนมเอียงไปทางโรคจิต
โรคประสาทชนิดใด แตชุด CPI มุงวัดบุคลิกภาพทางดานสวนตัวและสังคมในคนปกติ ใชวัดในคนปกติท่ีมี
อายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป ซ่ึงประกอบดวยขอความ 462  ขอความ ใหตอบวาจริง ไมจริง ตามความคิดของผู
ถูกทดสอบ ซ่ึงขอความของชุด CPI ไดนํามาจากชุด MMPI ครึ่งหนึ่ง แบบสํารวจบุคลิกภาพชุดนี้ จัดเปน
แบบสํารวจท่ีดีอีกชุดหนึ่งท่ีไดมีการดัดแปลงนํามาใชในเมืองไทย วัดจากบุคลิกภาพในบุคคล  17  ดาน  
เชน  การครอบงําผูอ่ืน  การชอบสังคม  การยอมรับตนเอง  ความรับผิดชอบความสามารถในการควบคุม
ตนเอง  ลักษณะความเปนหญิงและลักษณะความเปนชาย เปนตน  จาการศึกษาและติดตามผล  พบวาใช
ทํานายความสําเร็จในงานอาชีพ  การสอน  การพูด  สุภาพ  ทันตแพทย  และพยาบาล  และทํานาย
แนวโนมวุฒิภาวะของการเปนผูนํา    (Barrick & Mount,  1993,  pp.111-118) 

2.2.5 แบบสาํรวจบุคลิกภาพดานความรูสึกและอารมณของกิลฟอรด ซิมเมอรแมน ( 
Guilford – Zimmerman Temperament Survey )  แบบสํารวจชุดนี้ เปนผลจากการศึกษาของกิล
ฟอรด (J.P. Guilford) และผูรวมงาน  (W.S. Simmerman)  วิธีการวัดโดยแบงคะแนนสําหรับลักษณะ
ตาง ๆ เปนองคประกอบแตละดานแลวใหคะแนนแตละองคกรประกอบนั้นๆ เพ่ือดูแนวโนมวาแตละดาน
เปนอยางไร  ตัวอยาง  “องคประกอบ “ท่ีวัดมีดังนี้ 

(1) บุคลิกภาพท่ัวไป  ( General activity )  ดูความคลองแคลวฉับไว ความราเริง 
กระปรี้กระเปรา เปรียบเทียบกับความเฉ่ือยชา เหนื่อยหนายขาดประสิทธิภาพ 
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(2) การควบคุมตนเอง  ( Restraint ) ดูความเอาจริงเอาจัง สุขุมรอบคอบ 
เปรียบเทียบกับความกังวล วูวาม 

(3) ความมีอํานาจ ( Ascendance ) ดูการเปนผูนํา การพูดในท่ีชุมนุมชน การ
ขมขู เปรยีบเทียบกับการยอมจาํนน ลังเล หลีกหนีจากเปาสายตาของผูอ่ืน 

(4) ลักษณะการเขาสังคม (Sociability ) ดูลักษณะการมีเพ่ือนมาก ชอบสังสรรค 
เปรียบเทียบกับการมีเพ่ือนนอย และเขินอาย 

(5) ความม่ันคงของอารมณ (Emotional Stability ) ดูความสมํ่าเสมอของ
อารมณ มองโลกในแงดี อารมณเย็น เปรียบเทียบกับความหวั่นไหวทางอารมณ มองโลกในแงราย ฝน
กลางวัน ความรูสึกผิด วาเหว และสุขภาพไมด ี

(6) ความยืดหยุน (Objectiveness ) ดูความม่ันคงทางใจ เปรียบเทียบกับความ
หวั่นไหวงาย ชางสงสัย ยุงยากใจ 

(7) ความเปนมิตร (Friendliness) ดูการยอมรับผูอ่ืนเปรียบเทียบกับการทะเลาะ
วิวาท ขุนเคือง มุงรายดูถูกผูอ่ืน 

(8) ความลึกซ้ึงของการคิด (thoughfullness) ดูการไตรตรอง รูจักใชสติปญญา 
เปรียบเทียบกับการสนใจสิ่งภายนอก และความคิดยุงเหยิง 

(9) ความสัมพันธระหวางบุคคล( Personal Relation ) ดูความอดทนตอผูอ่ืน 
ความศรัทธาตอสถาบันตาง ๆ เปรียบเทียบกับความชางสงสัย สงสารตัวเอง และชางวิจารณจับผิด 

(10) ความเปนผูชาย (Masculinity ) ดูความสนใจกิจกรรมของผูชาย ไมเบื่องาย 
ไมโกรธงาย รูจักยับยั้งอารมณ สนใจนิดหนอยตอเสื้อผาอาภรณ เปรียบเทียบกับความสนใจในกิจกรรม
แบบผูหญิง เบื่องาย ขลาดกลัว เคลิ้มฝน  ฯลฯ 

 

    แบบสํารวจชุดนี้เปนประโยคบอกเลา ใหตอบวา ใช , ไมแนใจ, และไมใช ตัวอยาง
ขอความ  เชน 

 

- ทานชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน  ใช    ไมแนใจ   ไมใช 
- ทานเริ่มทํางานใหมดวยความกระตือรือรน      ใช    ไมแนใจ   ไมใช                    
- ทานมักไมสบายใจเม่ือทํางานไมทันเวลา           ใช    ไมแนใจ   ไมใช                  

ฯลฯ 

  จากลักษณะบุคลิกภาพดานตางๆ ท่ีสัดนี้  ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดในแตละดานก็มีแนวโนมเหมาะสม
กับงานตางกันไป  เชน  หาเลือกคนไปเปนหัวหนางาน  อาจพิจารณาเปนพิเศษดานความมีอํานาจ  การ
เขาสังคม  ความม่ันคงทางอารมณ  หากเลือกคนไปเปนผูสอนอาจพิจารณาเปนพิเศษ  ดานความเปนมิตร  
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ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความลึกซ้ึงของการคิด  ฯลฯ  เปนตน    ในปจจุบันแบบสํารวจบุคลิกภาพ
ดานความรูสึกและอารมณของกิลฟอรดและซิมเมอรแมนนี้จักเปน  “ชุกบุกเบิก”  ในการสํารวจความ
สนใจ  (Kaplan  &  Saccuzzo,1993,  p.438)  ตอๆมามักมีการสรางข้ึนใหมเพ่ือใชโดยเหมาะสมกับ
จุดประสงคและยุคสมัย 

3. การแบงประเภทของการทดสอบจําแนกตามรูปแบบคําถามและวิธีการตอบ ซ่ึงจําแนกได  2  

ประเภท  ดังนี้ 
3.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subject  test)  หมายถึง  คําถามหรือขอสอบท่ีตองการ

คําตอบในรูปท่ีเปนประโยชนมากกวา  1  ประโยคข้ึนไป  ซ่ึงคําถามอาจเปนลักษณะตางๆ กันออกไป  
เชน 

- คําถามเก่ียวกับอะไร  ใคร  ท่ีไหน  อยางไร 
- ใหอธิบาย 

- ใหเปรียบเทียบ 

- ใหวิจารณ 
- ใหสรุป 

- ใหประเมิน 

    แบบทดสอบประเภทนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะใหผูสอบไดตอบยาวๆ  แสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี  
ผูสอบมีความรูในเนื้อหานั้นมากนอยเพียงไรก็เขียนออกมาใหหมดภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหแบบทดสอบ
ประเภทนี้เหมาะสําหรับวัดความสามารถหลายๆ  ดาน  ในแตละขอ  เชน  วัดความสามารถดานความคิด  
การแสดงออกทางอารมณ  ความสามารถในใชภาษา  เปนตน   

   การสอบแบบอัตนัย  อาจพอแบงได  3  ประเภท  ตามลักษณะคําตอบ  คือ 

(1) การตอบสั้น  (Short  answer) 

(2) แบบเรียงความ  (Essay) 

(3) แบบตอบปากเปลา  (Oral  test)  เชน  ในการสอบสัมภาษณ  เปนตน 

  

ขอดีของขอสอบแบบอัตนยั 

(1) ใหอิสระในการตอบ  และผูตอบขอสอบสามารถทราบถึงปญหา  และขอสรุปความ
ของผูตอบได  ตรงกันขามกับแบบขอสอบปรนัย  คือไมทําใหผูตรวจไดทราบถึงขบวนการคิด  ซ่ึงนําไปสู
การตอบวาเปนอยางไร 

(2) การสรางขอสอบอัตนัยใชเวลานอยกวาการสรางขอสอบแบบปรนัย 

(3) สามารถวัดความสามารถในการรวบรวมขอมูลและการแสดงความคิดเห็น 

(4) อาจชวยสะทอนใหเห็นบุคลิกภาพตลอดจนเจตนคติ 
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(5) แกปญหาในการเดาคําถามของผูตอบได 
(6) สามารถพิจารณากระบวนการคิดท่ีลึกซ้ึงของผูตอบได  เชน  การใชเหตุผลในการ

แสดงความคิดเห็น  วิจารณตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ  เชน  บุคลิกภาพ  ตลอดจนเจตนคติดวย 

ขอเสียของขอสอบแบบอัตนัย 

(1)  การตรวจขอสอบใชเวลามาก 

(2) การใหคะแนนอาจเชื่อถือไมไดเทาท่ีควร  เพราะการตรวจมีความคิดสวนตัว
เก่ียวของมาก  ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง  เชน 

- ความรูความสามารถของผูตรวจในเนื้อหาวิชานั้นๆ 

- ลักษณะและวิธีการเสนอขอมูล 

- เครื่องหมายวรรคตอน  หรือลายมือของผูตอบ 

- การไมมีแบบเฉลยท่ีชัดเจน 

- ตําแหนงของคําตอบในการตรวจ  เชน  คําตอบท่ีดีมากหรือไมดีมาก  อาจมี
ผลทําใหการใหคะแนนของคนถัดไปผิดไปจากท่ีควรจะเปน 

(3)  การตอบขอสอบแบบอัตนัยตองใชเวลามาก เพราะฉะนั้นในทางถามอาจ
ครอบคลุมไมท่ังถึง 
 

แนวทางในการสรางขอสอบแบบอัตนัย 

(1) ตองใชเวลาพอสมควรในการสรางขอสอบ ตลอดจนกําหนดแบบเฉลยอยางละเอียด
เม่ือใหเวลาไมเพียงพอแลวอาจทําใหเกิดผลเสียข้ึนหลายอยางเชนครอบคลุมเนื้อหาวิชาไมท่ัวถึง คําถาม
หรือคําสั่งไมชัดเจน บอยครั้งท่ีมักจะพบวาเวลาเขียนแบบเฉลยแลวจะเห็นจุดออนของคําถาม ซ่ึงก็สามารถ
แกไขทบทวนไดถาไดทําเฉลยไวกอน 

(2) คําถามควรจะเปนสิ่งท่ีกําหนดขอบขายของคําตอบท่ีตองการ คือ มีลักษณะท่ี
ผูตอบเขาใจอยางชัดเจนวาถามอะไร 

(3) การสรางคําถามหลายคําท่ีตองการคําตอบสั้นๆ มักจะเปนท่ีนิยมมากกวาคําถาม
นอยๆแตตองตอบคําตอบยาวๆเชนควรมีคําถาม10-15คําถามแทนท่ีจะเปน1-4คําถาม เพราะการมีคําถาม
มากจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาไดดีกวา 

(4) เวลาใหในการตอบคําถาม ควรจะสมดุลกับการเขียนตอบ 

(5) หลีกเหลี่ยงการเปดโอกาสใหมีการเลือกตอบคําถามใดคําถามหนึ่ง เพราะทําใหไม
สามารถวัดในสิ่งเดียวกันได 
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การใหคะแนน 

(1) เม่ือสรางคําถามแลว ควรจะตอบมีเฉลย ซ่ึงแบบเฉลยนี้จะกําหนดแนวทางตางๆ
เชน 

- คะแนนจะใหอยางไร เชน จะใหคะแนนสําหรับวิธีการตอบและคําตอบหรือไม 
- จะทําอยางไรในการสะกดผิด ไวยากรณผิด 

(2) ควรจะตรวจสอบแบบเฉลยกับคําตอบ ซ่ึงสุมมาจํานวนหนึ่งวาแบบเฉลยมีคําตอบ
ครบถวนหรือยัง 

(3) เพ่ือลดปญญาหาความเบี่ยงเบนทางบวก (Halo effect)ซ่ึงหมายถึงการประเมินจุด
หนึ่งท่ีมีผลประเมินอีกจุดหนึ่งควรจะตอบคําถามแตละขอใหเสร็จเสียกอนจึงเริ่มตรวจขอตอไป 

วิธีการตรวจใหคะแนนท่ีนิยมใชในปจจุบันมี2วิธีคือ 

(1) การตรวจโดยวิธีเทียบเกณฑ (Point method ) โดยการนําเอาคําตอบเทียบกับ
เกณฑหรือแนวคําตอบท่ีกําหนดไวแลว 

(2) การตรวจโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ(Rating method )โดยการนําเอา
กระดาษคําตอบมาจัดเปนกลุมๆตามความสามารถ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และใชไมได แลวจึง
ตรวจสอบดูคุณภาพของคําตอบในแตละกลุม 

3.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective test) เปนแบบทดสอบท่ีมุงใหผูสอบตอบสั้นๆใน
แตละขอวัดความสามารถเพียงเรื่องใดเรื่องเดียว ขอสอบแบบปรนัยมีหลายชนิดเชนแบบถูกผิด แบบจับคู 
แบบเติมคํา หรือแบบลีกยอยตางๆกันไป มีหลักการเขียนขอสอบแบบปรนัยโดยยอดังนี ้

(1) เขียนคําถามใหอานเขาใจงาย 

(2) ไมควรลอกคําถามมาจากหนังสือ 

(3) ถาคําถามอางอิงหรือพาดพิงถึงความเห็นหรือหลักเกณฑใด ควรระบุไวดวย 

(4) ไมควรใหคําถามขอหนึ่งแนะนําคําตอบแกคําถามขออ่ืน 

(5) คําถามไมควรใหเก่ียวพันกันหรือพ่ึงพาอาศัยกัน 

(6) ไมควรใหคําถามกํากวม คําถามควรชัดเจน ตีความเปนอยางอ่ืนไมได 
(7) ไมควรถามในเรื่องท่ีไมสําคัญ หรือปลีกยอยเกินไป 

(8) ไมควรใชปฏิเสธซอน หรือมีคําปฏิเสธ 2แหง ในการประโยคเดียว 

(9) คําสั่งควรเขียนใหชัดเจน 
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ขอดีของขอสอบปรนัย 

(1) ครอบคลุมเนื้อหาไดอยางกวางขวาง 
(2) มีความเชื่อถือไดสูง เพราะจํานวนขอสอบมาก 
(3) การใหคะแนนทําไดถูกตองรวดเร็ว 
 

ขอเสียของขอสอบแบบปรนัย 

(1) ผูตอบไมสามารถแสดงความคิดของตัวเอง 
(2) ไมมีโอกาสแสดงความคิดบางอยาง เชน ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
(3) ขอสอบหลายแบบสามารถเดาได 

 

การทดสอบในระบบราชการพลเรือนไทย 
    การทดสอบบุคคลเขารับราชการท่ีใชในระบบราชการพลเรือนไทย แบงการทดสอบออกเปน 
3ภาคดังนี้ 

1. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  แบงออกเปนการทดสอบความรูความสามารถในการใช
ภาษาไทย กับการทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป การทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปมีวัตถุประสงค
สําคัญ เพ่ือท่ีวัดเชาวนปญญาของผูสมัคร 

2. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ใชทดสอบความรูความสามารถท่ีจะใชในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีระบุในมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียนหรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือโดยวิธี
อ่ืนใด วิธีใดหรือหลายวิธีไดตามความเหมาะสม 

3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง หรือเรียกวา การสัมภาษณ เปนการประเมินผูสมัครสอบ
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประวัตสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและ
การสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆเชนความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงที
วาจา อารมณ เจตคติ การปรับตัวเขากับงานผูรวมงาน สังคม สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวน
ปญญา และบุคลิกภาพอ่ืนๆ เพ่ือเปนการทํานายผูสอบจะทํางานใหกับองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ปญหาในการทดสอบ 

   การทดสอบเพ่ือคนเขาทํางาน เลื่อนตําแหนง โอนหรือยายงาน ก็เพ่ือวัดความเหมาะสมในดาน
ตางๆคือ วัดความถูกตองเหมาะสมของคน แตในกระบวนการทดสอบอาจมีความไมสมบูรณหรือความ
ผิดพลาดเกิดข้ึน ทําใหมีผลกระทบตอผลการทดสอบ ด้ังนั้นกอนท่ีจะสรุปผลการทดสอบวาเปนบุคคลใด
เปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะเขารับทํางาน เลื่อนตําแหนง โอนหรือยาย ควรจะไดพิจารณาความผิดพลาดอันอาจ
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เกิดข้ึนในกระบวนการทดสอบเสียกอน ขอผิดพลาดหรือปญหาในการทดสอบท่ัวไปพอจะสรุปได7ประการ
ดังนี้ 

1. ความผิดพลาดท่ีเกิดจากความไมเครงครัดหรือเขมงวด ในการกําชับการสอบปลอยใหมีการ
ทุจริตการสอบ ใหเวลาสอบมากกวาท่ีกําหนด เปนตน 

2. ความผิดพลาดท่ีแบบทดสอบไมสามารถวัดความรูไดทังหมด คือวัดความรูไดเพียงบางสวน ซ่ึง
เปนความรูสวนนอยของความรูท้ังหมดท่ีผูสมัครมีและจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

3. ความผิดพลาดท่ีเกิดจากผูถูทดสอบเดาคําตอบถูก ซึ่งถือวาเปนการทดสอบไมมีความรูจริง 
4. ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และหรือความไมเหมาะสมของสภาพแวดลอมขณะ

ดําเนินการสอบ เชน สภาพของแสงสวาง อุณหภูมิของอากาศ เสียงรบกวนเปนตน 

5. ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการผิดปกติของตัวผูสมัครงานสอบเอง เชน การเจ็บปวย 
ความเครียด ความงวงเปนตน 

6. ความผิดพลาดอันเกิดจากความบกพรองของแบบทดสอบ เชนปญหาเก่ียวกับการพิมพ การ
อัดสําเนา ขอสอบมีไมครบหนา ตัวเลือกไมมีคําตอบท่ีถูกตอง หรือมีคําตอบท่ีถูกมากกวาหนึ่งขอ เปนตน 

7. ความผิดพลาดจากความรูความเขาใจในการสรางแบบทดสอบ เชน การออกขอสอบไมเปน 
การเลือกใชชนิดของแบบทดสอบไมเหมาะสม เปนตน 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบ 

การทดสอบมีหลักท่ีควรพิจารณากอนจะดําเนินการทดสอบ สรุปไดดังนี้ 

1. การกําหนดขอสอบ หรือวิธีการสอบ จะตองอาศัยการวิเคราะหงานเสียกอน เพราะการ
วิเคราะหงานจะชวยใหทราบถึงคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูท่ีจะมาทํางานนั้น ขอทดสอบจะตองสามารถวัด
คุณสมบัติดังกลาวได 

2. วิธีการสอบจะตองมีความเท่ียงตรง ตองใหแนใจวา ผลการทดสอบหลายๆครั้งใน
สถานการณหรือเง่ือนไขอยางเดียวกันจะตองไดผลคงท่ี  หรือเกือบคงท่ี 

3. การใชการทดสอบควรจะสัมพันธกับการคัดเลือกวิธีอ่ืนๆ เพ่ือจะไดรับขอมูลเก่ียวกับผูสมัคร
ไดครบถวน เชน ใชท้ังการทดสอบการสัมภาษณ การออกใบสมัคร และการสอบประวัติ 

4. จะตองคํานึงวาการทดสอบสามารถวัดความลมเหลวของคนไดถูกตองกวาการวัด
ความสําเร็จ หากแบงขอสอบออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ใชวัดคุณสมบัติของคนประเภทท่ีสามารถทํา
ได (can do factors)เชน ความรู ความชํานาญ ความสามารถตางๆ และอีกสวนหนึ่งวัดคุณสมบัติท่ีคนคิด
วาจะทําได (will do factors) เชน บคุลกิลักษณะและความสนใจของคน ปรากฏวาการสอบประเภทแรก
ก็แสดงวาบุคคลนั้นจะประสบความลมเหลวในการทํางาน เพราะการท่ีคนจะประสบความสําเร็จในการ
ทํางานนั้น ยังจะมีปจจัยอยางอ่ืนท่ีจะนํามาพิจารณาประกอบอีก เชน ปญหาครอบครัว การจูงใจ การเอา
ใจใสในงาน ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จในการทํางาน 
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5. การสอบใชวัดความสามารถของคนท้ังกลุมไดถูกตองกวาการวัดคุณสมบัติของแตละคน  คือ 
ไมอาจใชการสอบในการเลือกคนไดถูกตองได แตอาจชี้ไดวาคนกลุมใดมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางาน 
ผลการสอบอาจใชวัดผลเฉลี่ยของคนในกลุมไดถูกตอง แตการวัดคุณสมบัติของแตละคนโดยการสอบอาจ
ผิดพลาดได 

6. โดยท่ัวไปไมควรเชื่อคะแนนท่ีไดจากการสอบมากเกินไป โดยเฉพาะคะแนนท่ีแตกตางกันไป
มาก เพราะคะแนนท่ีไมไดแสดงใหเห็นคุณสมบัติท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด การพิจารณาเรื่องคะแนน
สอบควรดูควบคูกับวิธีการอยางอ่ืนๆ 

สรุป 

การทดสอบเพ่ือการคัดเลือกบุคคลเปนวิธีการกระทําอยางมีระบบท่ีทําข้ึนเพ่ือนเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของบุคคล มีจุดมุงหมายในการใชคือ เพ่ือเปนการพยากรณท่ีจะวัดความสามารถและ
คุณลักษณะตางๆ ของผูสมัคร ท้ังนี้เพราะวาขอมูลตางๆ เหลานี้จะชวยใหสามารถคาดการณความสําเร็จ
ของบุคคลเหลานั้นได 

   ลักษณะของแบบทดสอบท่ีดีตองมีความเชื่อถือไดและมีความตรง การทดสอบมีหลายประเภท
จึงควรเลือกแบบทดสอบใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของการทดสอบแบบทดสอบแตละชนิด มี
วัตถุประสงคสําหรับการทดสอบคุณสมบัติของผูสอบเฉพาะอยางการใชทดสอบเพียงอยางใดอยางหนึ่งจะ
ทําใหเกิดความผิดพลาดไดงาย จึงควรนําวิธีหลายๆแบบมารวมกัน เพ่ือปองกันการผิดพลาดและใหไดผลท่ี
แนนอน การทดสอบเปนเครื่องมือในการคัดเลือกคนในปจจุบัน แตก็อาจมีความผิดพลาดไดเนื่องจากผูใช
ไมมีความรูความชํานาญเพียงพอ 

   การทดสอบในระบบราชการพลเรือนไทยท่ีใชกันมากในปจจุบันคือ การสอบแขงขัน ซ่ึงมีท้ังการ
สอบขอเขียน การสัมภาษณ โดยใชวิธีการทดสอบหลายๆประเภท รวมกันอยูในแบบทดสอบ ซ่ึงแบง
ออกเปนสามภาค คือ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงและภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง 
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คําถามทายบทที่  8 

1. แบบทดสอบมีความสําคัญตอการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานอยางไรบาง 

2. การทดสอบความหมายของบารทอล และมารติน 

3. การทดสอบมีจุดหมายอยางไรบาง 

4. ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี  ควรประกอบดวยปจจยัอะไรบาง 

5. ประเภทของการทดสอบมีอะไรบาง  และแตละประเภทมีลักษณะท่ีสําคัญอยางไรบาง 

6. แบบทดสอบวัดความสามารถในการประกอบอาชีพของฟลานนาแกน มีอะไรบาง 

7. จงอธิบายการทดสอบบุคคลเขารบัราชการท่ีใชในระบบราชการพลเรอืนไทย 

8. กระบวนการในการทําแบบทดสอบ  มีข้ันตอนอยางไรบาง 

9. ขอผิดพลาดของการทดสอบเกิดข้ึนจากอะไรบาง  ท่ีมีผลทําการทดสอบไมไดผลเทาท่ีควร 

10. ทานมีขอแนะนําเก่ียวกับการทดสอบอยางไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 

การสัมภาษณบุคคลเขาทํางาน 

เนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายของการสัมภาษณ 
2. ความสําคัญของการสัมภาษณ 
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4. ประโยชนในการสัมภาษณ 
5. ประเภทของการสัมภาษณ 
6. ข้ันตอนของการสัมภาษณ 
7. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูสัมภาษณ 
8. การประเมินผลการสัมภาษณ 
9. ขอควรพิจารณาในการสัมภาษณ 
10. ปญหาของการสัมภาษณ 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการสัมภาษณ และความสําคัญของการสัมภาษณ 
2. นักศึกษาสามารถทราบถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ และประโยชนท่ีไดรับในการสัมภาษณงาน

พนักงาน 

3. นักศึกษาทราบถึงประเภทของการสัมภาษณ ข้ันตอนของการสัมภาษณ  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของผูสัมภาษณ 

4. นักศึกษาทราบถึงการประเมินผลการสัมภาษณ และขอพิจารณาในการสัมภาษณ ปญหาของการ
สัมภาษณ และแนวทางในการแกไขปญหาการสัมภาษณ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

2. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

4. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
5. การตอบคําถามทายบท 

6. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. เอกสารประกอบการสอน 

3. แผนใส 

4. กรณีศึกษา 
5. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน   
2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

5. การจัดทํารายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน 

6. การแสดงบทบาทสมมติ 
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บทท่ี 9 

 การสัมภาษณบุคคลเขาทํางาน 

   การสัมภาษณเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีจะทําใหไดขอมูลตางๆ เก่ียวกับผูสมัครงานซ่ึงองคการ
จํานวนมากนิยมใชเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาทํางานนํามาใชไดงายไมเสียคาใชจายสูง รวมท้ังไดเผชิญหนากับผู
ถูกสัมภาษณ ไดเห็นบุคลิกภาพ ไดซักถามความคิดเห็น ไดรูประวัติ และขอมูลอ่ืนๆ จากผูถูกสัมภาษณ 

 ความหมายของการสัมภาษณ 

   การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการหนึ่งท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  ไดมีการให
ความหมายโดยสรุปดังนี้ 

   การสัมภาษณ หมายถึง การสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันต้ังแตบุคคลสองคนข้ึนไป โดย
มีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยฝายผูท่ีตองการทราบขอมูล เรียกวา ผูสัมภาษณ และผูใหขอมูล 
เรียกวา ผูถูกสัมภาษณ  

   การสัมภาษณเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมายท่ีเนนความสําคัญของสัมพันธภาพระหวาง
ผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ ผูทําการสัมภาษณจึงอยูในฐานะคนพิเศษหรือมีความชํานาญในการท่ีจะ
ประเมินคุณสมบัติทุกดานของผูสมัคร ท้ังจากใบสมัคร จากการสอบถาม 

   การสัมภาษณมีองคประกอบ 3 อยาง คือ เนื้อหาท่ีใชในการสัมภาษณ ผูทําการสัมภาษณ และผู
ถูกสมัภาษณ 

ความสําคัญของการสัมภาษณ 

การสัมภาษณมีความสําคัญ ดังนี้ 

1. การสัมภาษณในฐานะเปนเครื่องมือ และข้ันตอนสําคัญของการคัดเลือกคนเขาทํางาน ทําให
ไดคนดีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ 

2. การสัมภาษณเปนเทคนิควิธีท่ีตองใชผูท่ีมีความรูความเขาใจ มีประสบการณและไดรับการ
ฝกมาอยางดี 

3. การสัมภาษณเปนเทคนิควิธีและกระบวนการ ท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของ
ตัวผูชวยใหไดคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงานท่ีจะทํา 
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วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

   เบอรนารดิน และรัสเซลล  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณในการคัดเลือกบุคลากร
เขาทํางานในองคการ 3 ประการ คือ 

1. เปนการประเมินผูสมัครดานจิตพิสัย  (Subjective evaluation) เพ่ือทราบพฤติกรรมของ
ผูสมัคร  เชน ความประทับใจท่ีพบครั้งแรก เจตคติตางๆ ของบุคคล 

2. ใชเปนเครื่องมือตัดสินใจเก่ียวกับความเหมาะสมของตัวบุคคลและความเหมาะสมกับงาน  

เพ่ือท่ีจะพยากรณความสําเร็จของผูสมัครงานในอนาคต 

3. เปนการเปรียบเทียบขอมูลของผูสมัครกับขอมูลเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของงานและองคการ 
ซึ่งในการสัมภาษณอาจจะไดขอมูลท่ีทันสมัยจากผูสมัครเพ่ิมเติม 

ประโยชนในการสัมภาษณ 

การสัมภาษณท่ีมีประโยชนตอการคัดเลือก  มีดังนี้ 

1. เปนวิธีการประเมินบุคคลท่ีไมสามารถใชวิธีการอ่ืนได เนื่องจากในการสัมภาษณไดมีการ
ประเมินบุคคลในดานบุคลิกลักษณะทาทาง การแสดงออก  การสื่อความหมายดวยวาจา  และลักษณะ
ภายนอกของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

2. เปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการเลือกคนกลุมนอย ๆ  และสามารถกระทําไดโดยไมตองลงทุน
หรือเตรียมอะไรมากนัก 

3. เพ่ือสนองความเชื่อของบุคคล กอนตัดสินใจวาจะรับหรือไม  ตองใหโอกาสแกผูสมัครได
แสดงตน  ตอบชีแ้จงหรือใหขอมูล  ซ่ึงอาจไมชัดเจนดวยวิธีการทดสอบอ่ืนๆ  ประกอบกับผาจางจะไดพบ
บุคคลท่ีจะมาทํางานดวยตนเองเพ่ือประกอบการพิจารณา 

4. เพ่ือตอบขอซักถามถึงหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

5. ใชในการแนะนําอาชีพ  เม่ือการสัมภาษณสิ้นสุดลงจะไดขอมูลตางๆ จากผูสมัครงานทําให
ทราบวา  ผูสมัครมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะบรรจุหรือแตงตั้งหรือไม  ถาไมเหมาะสม จะมีตําแหนง
ใดบางท่ีเหมาะสมและผูสมัครพรอมท่ีจะรับการแตงต้ัง  เพราะถาบรรจุผิดตําแหนงก็จะทําใหเสียเงินและ
และเสียเวลาดวยการท้ังสองฝาย 

6. ใชในการประชาสัมพันธ  เพราะการสัมภาษณจะตองมีการสนทนาและกลาวถึงงานในหนาท่ี
ของตําแหนงกิจการขององคการนั้นๆ  
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ประเภทของการสัมภาษณ 

การสัมภาษณเพ่ือการคัดเลือกแบงออกเปน 5 ประเภท โดยสรุปดังนี้ 

1. การสัมภาษณอยางอิสระ (The free interview)  เปนการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ ผู
สัมภาษณถามอะไรก็ไดเทาท่ีนึกข้ึนมาได และไมมีการเตรียมคําถามมาลวงหนาวาจะถามอะไรบาง  ซ่ึงบาง
ทีก็ถามนอกลูนอกทาง  การสัมภาษณประเภทนี้มักจะอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งตอไปนี้ 

1.1 อคติสวนตัว  ผูสัมภาษณบางคนใชความชอบหรือความพอใจไมพอใจ  และความเชื่อ
ของตนเองมาตัดสินผูสมัครซ่ึงไมเปนธรรม  เชน  ไมชอบคนไวหนวด  แตงตัวดีเกินไป  หรืชอบเขาเพราะ
เห็นวาเปนคนภาคเดียวกัน  จบจากสถาบันเดียวกันหรือจบในชั้นเดียวกัน  เปนตน  ผูสัมภาษณควรตะ
หนักวาคนเรามีคติเหลานี้ไดตามธรรมชาติของตน  แตควรพยายามมิใหอคติเหลานี้มามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของตนเอง  หรือถาจะมีก็พยายามใหนอยท่ีสุด  เพราะเราจะใชการสัมภาษณเปนสวนหนึ่งในการ
ท่ีจะเลือกคนท่ีทํางานไดดี  มิใชเลือกคนท่ีผูสัมภาษณพอใจวาคนผูนั้นเหมาะสมกับนิสัยของผูสัมภาษณ 

1.2 ลักษณะทาทางภายนอก  ผูสัมภาษณบางคนตัดสินผูสมัครจากลักษณะทาทางภายนอก  
เชน  ดูโหงวเฮง  ดูลายมือ  ดูดวง  หรือเห็นวาเขาหนาผากกวาง  สวมแวนก็คิดวาเขาเปนคนฉลาด การ
ตัดสินใจเพียงผิวเผินเชนนี้  บางครั้งทําใหพลาดโอกาสท่ีจะคัดเลือกคนทํางานดี 

1.3 เก่ียวกับประสบการณในการทํางาน  ผูสัมภาษณยางคนมีความเขาใจผิดคิดวาผูผูท่ีเคย
มีประสบการณในการทํางานมากอนหนา  ในลักษณะของงานบางประเภท  เชน  งานท่ีมีลักษณะตางๆ  
แตผูสัมภาษณตองตะหนักดวยวา  แมวาประสบการณเดิมจะเปนเครื่องชี้ใหทราบถึงการทํางานในอนาคต
ไดบาง  แตก็มิไดเปนเครื่องรับประกันความสามารถของเขาวาจะทํางานตําแหนงไดดีและมีคุณภาพเสมอ
ไป 

   ดังนั้น  ผูสัมภาษณจึงไมควรใหคานิยมในเรื่องนี้มากเกินไป  จนกระท่ังเกิดความลําเอียงถาผู
สัมภาษณใหความสําคัญแกประสบการณในการทํางานก็ควรพูดคุยสนทนากับผูสมัครเพ่ือใหไดขอมูล
เพ่ิมเติมใหมากอนท่ีจะตัดสินใจ 

2. การสัมภาษณอยางมีแบบแผน (Planned interview)  การสัมภาษณประเภทนี้มีลักษณะ
ท่ีเปนระเบียบเรียบรอยมากกวาแบบอิสระ ตรงท่ีไดมีการวางแผนในเรื่องท่ีตองการสัมภาษณโดยมีแบบ
สัมภาษณเปนคูประกอบ (interview guide)  การสัมภาษณแบบนี้นิยมใชมากในการจัดการทรัพยากร
มนุษย  ลักษณะสําคัญของวิธีการสัมภาษณแบบนี้คือ  กําหนดหัวขอเรื่องหรือวิธีการและเวลาท่ีจะ
สัมภาษณไวลวงหนาใหครอบคลุมและตรงตามความตองการ 
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ตัวอยาง แบบสัมภาษณอยางมีแบบแผน 

 

 

   โดยท่ัวแบบฟอรมการสัมภาษณสรางข้ึนเองตามท่ีตองการถามในเรื่องดังนี้ 

2.1 ชีวิตสวนตัวของผูถูกสัมภาษณ  ครอบครัว  กิจวัตรประจําวัน 

2.2 การศึกษาความรูจากสถานศึกษา  วุฒิท่ีจบ  วิชาท่ีเรียนรวมท้ังประสบการณและการ
อบรม 

2.3 ความสามารถ  ความถนัดตางๆ เชาวปญญา  ความถนัดพิเศษ  ความวางไว  และ
ความสามารถในการโตตอบรวมท้ังการแกไขปญหาเฉพาะเหนา 

2.4 บุคลิกภาพและเจตคติ แนวทางดําเนินชีวิต  ความสนใจงาน  การแตงการ การวางตัว  
คานิยมและปรัชญาชีวิต 

2.5 งานอดิเรกและความสนใจพิเศษ 
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3. การสัมภาษณแบบท่ีเปนมาตรฐาน (Standardized of patterned interview)  เปน
การสัมภาษณท่ีหนวยงานเตรียมมาแลว   หรือมีแบบฟอรมท่ีเปนมาตรฐานสามารถนํามาใชในโอกาสตางๆ 
ของการสัมภาษณ  พบวาการสัมภาษณลุกษณะนี้ประมารรอยละ 26  เปนการสัมภาษณเพ่ือการคัดเลือก  
เนื่องจากมีความเท่ียงตรงของการสัมภาษณ  เก็บขอมูลไดครบถวนและตรงตามขอเท็จจริง  อาจตองมีการ
ประชุมตกลงกันกอนท่ีจะสัมภาษณในรายละเอียดของแบบฟอรม  และวิธีการสมภาษณ  รวมท้ังเวลาท่ีให
ไปในการสัมภาษณเพ่ือใหเกิดความเปนปรนัยในการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณจําเปนตองทําความเขาใจวา
เราไมสามารถตัดสินบุคคลจากการสัมภาษณ  ตองอาศัยปจจัยอ่ืนเปนตัวประกอบ การพิจารณาดวย 

4. การสัมภาษณแบบการแกปญหา (Problem solving interview) เปนการเนนถึงปญหาท่ี
ผูถูกสัมภาษณตองแกไข โดยผูสัมภาษณสรางสถานการณข้ึนและทราบถึงการแกปญหาในสถานการณ
นั้นๆ  คําตอบของผูไดรับการสัมภาษณก็จะถูกประเมิน  การสัมภาษณวิธีนี้คอนขางแคบแตเปนการแสดง
ความสารถของผูไดรับการสัมภาษณในการแกปญหา 

5. การสัมภาษณแบบกลุม (Panel interview)   จะมีผูสัมภาษณ 3 คนข้ึนไป หรือรูปของ
คณะกรรมการ การสัมภาษณนี้เพ่ือการคัดเลือกผูไดรับสัมภาษณตองตอบคําถามจากผูสัมภาษณตองตอบ
คําถามจากผูสัมภาษณหลายคน  และเม่ือผูไดรับการสัมภาษณออกจากหองไปแลวคณะกรรมการสามารถ
อภิปรายความเห็นเพ่ือประการตัดสินใจ 

ข้ันตอนของการสัมภาษณ 

   การสัมภาษณจะตองมีข้ันตอนของการสัมภาษณ  ในแตละข้ันตอนก็จะมีหลักการในการ
ดําเนินงานหลายประการ  ดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณใหตรงกับงาน  ในข้ันตอนนี้ฝายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยหรือผูสัมภาษณ จึงควรระบุงานท่ีตองการบุคลากรใหชัดเจนวา งานนั้นคืออะไร ทําหนาท่ี
อะไร มีคุณสมบัติดานใดบาง  โดยศึกษาจากการวิเคราะหงานท่ีไดทําไวแลว 

2. ระบุเปาหมายการสัมภาษณใหชัดเจน  การสัมภาษณท่ีมิไดระบุเปาหมายของการสัมภาษณ
ท่ีชัดเจนจะทําใหไมมีกฎเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรใหมีประสิทธิภาพท่ีดีพอเพราะผูสัมภาษณอาจจะ
ชวนผูสมัครสนทนาเรื่องอ่ืนทําใหสัมภาษณเรื่องราวท่ีตองการนอยไป  ดังนั้นเปาหมายท่ีควรระบุไวในการ
ดําเนินการสัมภาษณ  ควรมีดังนี้  เชน 

2.1 การทําความคุนเคยกับผูสมัครเปนการสวนตัว 

2.2 ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานและความคาดหวังของบริษัท 

2.3 พิจารณาบุคลิกภาพของผูสมัครวาเหมาะสมกับงานหรือไม 
2.4 รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณท่ีมีตอบริษัท 

2.5 หาขอมูลเก่ียวกับผูสมัคร 
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3. การเลือกประเด็นสําคัญท่ีตองคนหาเพ่ือกําหนดเกณฑการตัดสินใจ   ผูท่ีทําหนาท่ี
สัมภาษณจะตองเตรียมตัวในการหาประเด็นสําคัญท่ีจะใชในการสัมภาษณผูสมัคร  โดยพิจารณาประเด็นท่ี
มีความสัมพันธกับงาน  เชน  ธรรมชาติของงาน  ปรัชญา  และเปาหมายของบริษัทหรือองคการ 

3.1 ตั้งคําถามสําหรับเปนเกณฑพิจารณา 
3.2 พิจารณาประเด็นสําคัญในใบสมัครงาน 

3.3 ระบุลักษณะของบุคคลท่ีจะคัดเลือก 

4. กําหนดหัวขอหลักในการตั้งคําถาม  ในข้ันตอนนี้ผูสัมภาษณไดกําหนดประเด็นและเกณฑ
การตัดสินใจ สํารวจองคประกอบของผูสมัครแลวผูสัมภาษณควรกําหนดหัวขอกวางๆในการสัมภาษณ 
ดังตอไปนี้ 

4.1 ความคาดหวัง และเปาหมายของผูสมัครตองาน 

4.2 ประวัติการศึกษา 
4.3 ผลการศึกษา 
4.4 ประสบการณในการทํางาน 

4.5 ประวัติของครอบครัว 

4.6 กิจกรรมท่ีทํา  ขณะท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษา 
5. การตั้งคําถาม ตองมีความสัมพันธกับความคาดหวังของหนวยงานและความสามารถของ

บุคคล  กลาวคือ 

5.1 คําถามเก่ียวกับประสบการณการทํางาน 

5.2 คําถามเก่ียวกับการศึกษาอบรม 

5.3 คําถามเก่ียวกับการประเมินผลตนเอง 
5.4 คําถามเก่ียวกับกิจกรรมและความสนใจ 

5.5 คําถามเก่ียวกับเปาหมายและความคาดหวังในชีวิต 

5.6 คําถามเก่ียวกับพ้ืนฐานครอบครวั 

6. จัดทําโครงสรางการสัมภาษณ  ในข้ันตอนนี้อาจจัดทําโครงรางหรือโครงสรางรูปแบบตางๆ 
ตามความถนัดของผูสัมภาษณแตละบุคคล รวมท้ังลักษณะของผูสมัคร และเปาหมายของการสัมภาษณ 

7. การทบทวนขอมูลตางๆ  ผูสัมภาษณจะตองจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับผูสมัครลวงหนายิ่งถารู
ขอมูลผูสมัครมากเทาใด ทําใหมีโอกาสจัดเตรียมโครงสรางการสัมภาษณและประเภทของคําถามได
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

8. การเลือกเวลาและจัดเตรียมสถานท่ี   เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีมีผลตอความสัมพันธและ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณและผูสมัครงาน เพราะเปนเรื่องเก่ียวกับบรรยากาศในการสัมภาษณในการ
คัดเลือกบุคลากรเขาทํางานนั้น  ข้ึนกับพ้ืนฐานของบุคคลท่ีสมัครทํางานในตําแหนงตางๆ  ยอมตางกัน 
เวลา สถานท่ี  ท่ีเหมาะสมเปนสิ่งชวยจูงใจผูสมัครใหเกิดความศรัทธาตอองคการ และแสดงภาพพจนตอ
องคการ  และแสดงภาพพจนท่ีดีในดานการบริหารขององคการดวย 
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9. การดําเนินการสัมภาษณ  ในข้ันนี้ผูสัมภาษณอาจมีแนวทางการสัมภาษณและพรอมท่ีจะ
ดําเนินการสัมภาษณตามโรงการสัมภาษณท่ีเตรียมไว และดําเนินการสัมภาษณดังนี้ 

9.1 แนะนําตัวผูสัมภาษณเองดวยความเปนกันเอง  และสุภาพ 

9.2 สรางความสัมพันธสวนตัว  โดยการสรางบรรยากาศท่ีอบอุน หาหัวขอสนทนาท่ีผอน
คลายเครงเครียด  และเริ่มทําการสัมภาษณเม่ือผูสมัครเกิดความคุนเคย 

9.3 เลือกลักษณะโครงสรางการสัมภาษณท่ีเหมาะสม 

9.4 การถาม  ควรถามดวยความพินิจพิเคราะหและมีความชัดเจนรอบคอบ เพ่ือท่ีจะได
ขอมูลจากคําตอบท่ีเปนจริง 

9.5 หลีกเลี่ยงการใชคําถามนํา  ควรเปนคําถามท่ีผูสมัครงานจะตองใหเหตุผลแสดงความ
คิดเห็น  มากกวาท่ีจะใชคําถามท่ีผูสมัครงานสามารถทราบคําตอบไดลวงหนา 

9.6 ระหวางการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณควรจัดขอมูลและขอสังเกตสําคัญๆ ไว เพ่ือ
ประโยชนในการพิจารณาภายหลัง 

9.7 ควบคุมเวลาในการสัมภาษณใหเหมาะสม 

9.8 เปดโอกาสใหผูสมัครงาน  ซักถาม  เพ่ือท่ีผูสมัครงานจะไดทราบถึงขอมูลของบริษัท
บาง 

9.9 สรุปและจะจบการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณควรท่ีจะขอบคุณผูท่ีสมัครงานท่ีสละเวลาและ
ใหความสําคัญกับบริษัท 
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ตัวอยางโครงรางการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคลากร ดังภาพท่ี 9.1 

บทนํา 
สิ่งท่ีจะครอบคลุมในระหวางการสมัภาษณ             สิ่งท่ีตองการดูในตัวผูถูกสมัภาษณ 
การสรางบรรยากาศ                                                  บุคลกิลักษณะ 

การตอนรับ                                                            การวางตัว 

การแนะนําบรษัิท                                                     กริยาทาทาง 
เน้ือหา 
           สิ่งท่ีจะครอบคลุม 

 

คําถาม 

 

สิ่งท่ีตองการดูในตัวผูถูกสัมภาษณ 
ก.ประสบการณงานลาสุด ชอบอะไรมากท่ีสุด 

ในท่ีทํางานเกาอะไรคือผลงาน
ช้ินเยี่ยม 

แรงจูงใจในการทํางาน  ทักษะในการ
ทํางานความเก่ียวของระหวางงานเดิมกับ
งานท่ีกําลังสมัคร 

ข.การศึกษาและการฝกอบรม 
การศึกษาในมหาวิทยาลัย  

วิชาอะไรท่ีสนใจท่ีสุดทําไมถึง
เลอืกวิชา.........เปนวิชาเอก 

ความสนใจพิเศษ ความสามารถในการ
วิเคราะหและวางแผนในชีวิต 

ค.การประเมินตนเอง จุดเดนของผู
ถูกสัมภาษณเจตคต ิ

อะไรคือขอดีในตัวเองอะไรคือ
สิ่งท่ีทําใหไมมีความสุขท่ีสุด 

ความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย ความ
กระฉับกระเฉงในการตอบ การมองตัวเอง 
บุคคลอ่ืนและสภาพแวดลอม 

ง.กิจกรรม 

กิจกรรมในมหาลยั 

รวมกิจกรรมอะไรของ
มหาวิทยาลยับางหรือไมเชน
อะไรบาง 

ความสนใจ  การแบงเวลา 

จ.ภูมิหลัง 
อิทธิพลในวัยเด็ก 

อะไรเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ
ตัวเองมากท่ีสุด 

การจัดระดับความสาํคัญ การมองโลก
ทักษะการพูด และประมาณความคิด 

ฉ.เปาหมายและความหวัง 
แผนงานในชีวิต 

คิดวาอีก 5ปตัวเองจะเปน
อะไร 

ความทะเยอทะยาน การปรบัตัว แรงจูงใจ 

สรุป 

สิ่งท่ีจะครอบคลุม 

สิ่งท่ีตองการดูตัวผูถูกสัมภาษณ 
 

วิธีการและเวลาท่ีจะทราบผล 

 

ความพึงพอใจจากการสัมภาษณ 
ความเช่ือมั่น  อัธยาศัย 

 

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูสัมภาษณ 

   ในการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคลากร  ผูท่ีทําหนาท่ีในการสัมภาษณควรจะระลึกเสมอวาการ
ตัดสินใจของเขาเก่ียวกับผูสมัครท่ีเขาสัมภาษณนั้น  ยอมข้ึนกับอิทธิพลขององคประกอบหลายประการ คือ 

1. ความคาดหมายของผูสัมภาษณ  (Interview  stereotype)  หมายถึง  ความคาดหมายท่ีผู
สัมภาษณมีตอผูสมัครวาควรจะเปนบุคคลเชนใด  แลวใชความคาดหมายนี้เปนมาตรฐานในการประเมิน
ผูสมัคร  โดยมิไดคํานึงถึงความเปนจริงของผูสมัคร 
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2. คุณสมบัติสวนตัวของผูสมัคร (Personal  Characteristics of candidate) คุณสมบัติ
สวนตัวของผูสมัครและบุคลิกลักษณะภายนอกจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูสัมภาษณ  หรือประเมิน
ผูสมัคร ไดแก  เพศ  เชื้อชาติ  อายุ  ลักษณะทาที  และการแตงกาย  เปนตน 

3. ชนิดของขอมูลผูสมัคร  (Type of information) เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูสมัครจะมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการประเมินผลของผูสัมภาษณตอผูสมัคร  ขอมูลเหลานี้อาจจะแยกไดเปนขอมูล
ท่ีนาพึงพอใจกับขอมูลท่ีไมนาพึงพอใจได เชน  ขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลทางการศึกษา  ขอมูลเก่ียวกับ
ประสบการณในการทํางาน  เปนตน 

4. การเรียงลําดับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  (Type order of interview)  หมายถึง 
ในขณะท่ีผูสัมภาษณดําเนินการสัมภาษณผูสมัคร  ถาขอมูลท่ีไดในระยะแรกไมนาพึงพอใจปรากฏข้ึน
บอยๆ  แลวจะมีแนวโนมท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจทางลบข้ึนได  ในทางตรงขามถาขอมูลท่ีผูสัมภาษณท่ี
ไดรับจากผูสมัครเปนท่ีนาพึงพอใจปรากฏมากอน  ก็มีแนวนาท่ีจะกอใหเกิดความพอใจและอาจตัดสินใจ
ในทางบวกได  ในกรณีเชนนี้อาจะเรียกวาเปน  “ความประทับใจครั้งแรก” (first impression)  ท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูทําหนาท่ีสัมภาษณ 

5. ชุดการตอบของผูสมัคร  (Interview set)  ผูสัมภาษณจะตัดสินใจประเมินผลผูสมัครเปนไป
ในทางบวกหรือทางลบนั้นเนื่องจากผูสัมภาษณท่ีไดรับอิทธิพลจากความเชื่อม่ันของเขาท่ีไดรับรูขอมูลของ
ผูสมัครท่ีมีอยูในมือ  ไดแก  ขอมูลในใบสมัครมากกวาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจริง  เชน  คุณลักษณ
ของผูสมัคร  หรือจากประวัติสวนตัวท่ีไดจากการสัมภาษณ  ดังนั้นชุดคําตอบของผูสมัครมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของผูสัมภาษณ  ไดแก ใบสมัคร  ผูสมัครท่ีมาปรากฏกายตอหนาและการสัมภาษณเก่ียวกับ
ประวัติสวนตัว 

6. ผลการเปรียบเทียบผูสมัครกอนหลัง (Contrast effects)  หมายถึง ผลการประเมินผลของ
ผูสัมภาษณท่ีมีตอผูสมัครแตละคน  จะไดรับอิทธิพลจากความประทับใจจากผูเขารับการสัมภาษณคน
กอนๆ หรือไม  เชน การประเมินการแตงกายของผูสมัครคนท่ี 1 วาดี คนท่ี 2 ปานกลาง  ในการประเมิน
คนท่ี 3 อาจจะประเมินวา  ดีมากหรือแยมากก็ได  เปนตน 

7. โครงสรางสัมภาษณ  (Interview  structure)  การสัมภาษณมีความแตกตางกันมาก
ระหวางการสัมภาษณอยางมีมีโครงสรางและการสัมภาษณท่ีมีแบบแผน  เพราะการสัมภาษณท่ีไมมี
โครงสรางจะไมมีการวางแผนเก่ียวกับเนื้อหาข้ันตอนของหัวขอท่ีจะมาซักถามลวงหนา  แตมักจะข้ึนอยูกับ
สัมพันธภาพระหวางผูเขารับการสัมภาษณกับผูสัมภาษณ  สวนการสัมภาษณท่ีมีแบบแผนจะตองกําหนด
ขอความหรือบทสนทนาท่ีจะใชในการสัมภาษณเอาไวกอน  และผูเขารับการสัมภาษณมีอิสระท่ีจะพูดหรือ
ตอบตามหัวขอท่ีถูกถาม  โดยท่ัวไปไปแนวทางในการสัมภาษณ (Interview quide) จะประกอบดวย  
ประวัติการศึกษาและการฝกอบรม  ประวัติการทํางาน ภูมิหลังเบื้องตนทางครอบครัว  และการปรับตัว
ทางสังคมปจจุบัน 
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การประเมินผลการสัมภาษณ 

   เม่ือดําเนินการสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว  ในข้ันตอไปก็คือ  การประเมินผลการสัมภาษณ  
ถาจะใหไดผลดีองคการจะตองดําเนินการ 3 ประการคือ 

1. การกําหนดรูปแบบของการประเมินผล   รูปแบบของการประเมินผลสัมภาษณอาจจัดได 
4 รปูแบบคือ   

1.1 การจัดผูสัมภาษณเปนกลุม  ไดแก การประเมินผูสัมภาษณออกเปนกลุมๆ แลวแต
จุดมุงหมายของการนําผลการประเมินไปใช  และเหมาะสําหรับการสัมภาษณท่ีมีผูสมัครจํานวนมาก  ผู
สัมภาษณไมมีเวลามากในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ  เชน  กลุมดีมาก (A) กลุมดี (B)  กลุม (C) 

(D) กลุม (E)  เปนตน 

1.2 การจัดลําดับท่ี  ไดแก  การประเมินผูเขาสัมภาษณโดยใชลําดับท่ี  โดยใหผูท่ีไดรับการ
ประเมินผลดีท่ีสุดไดอันดับท่ี 1  และรองลงไปไดอันดับท่ี 2 , 3, 4, 5, 6... ตามลําดับ 

   การประเมินผลการสัมภาษณแบบนี้  เหมาะสําหรับผู เขาสอบสัมภาษณไมมากนัก คือ  
ประมาณไมเกิน 10 คน  ซ่ึงคณะกรรมการสอบสมภาษณจะใชเวลาในการเปรียบเทียบผูเขาสัมภาษณได
ตามเวลาท่ีกําหนด 

1.3 การใหคะแนน  ไดแก  การประเมินผูเขาสอบสัมภาษณโดยการใหตัวเลขคะแนน  ซ่ึง
จะกําหนดคะแนนเต็มไวกอนซ่ึงอาจกําหนดไวเปน 30, 40 , 50 หรอื 100  คะแนนก็ได 

    วิธีการประเมินแบบนี้เหมาะสําหรับผูเขาสอบเปนจํานวนมาก  และตองนําผลการสัมภาษณ 
ไปพิจารณารวมกับผลการทดสอบขอเขียนและภาคปฏิบัติ  เปนตน 

1.4 การบันทึกความเห็น  เปนรูปแบบการประเมินผลท่ีบันทึกความเห็นของผูสัมภาษณท่ีมี
ตอผูเขารับการสัมภาษณในดานคุณลักษณะตางๆ ของผูสมัคร  ท้ังทางดานปมเดน และปมดวย  และ
ความเหมาะสมกับหนาท่ีการงาน 

    การประเมินผลการสัมภาษณแบบนี้  ตองใชกรรมการสอบสัมภาษณท่ีมีความรูความชํานาญ
สูงมาก  และมักจะเปนการประเมินจากกรรมการเพียงคนเดียว  จึงนิยมใชคัดเลือกบุคลากรในตําแหนง
ลักษณะเฉพาะและมีจํานวนผูเขาสวนสัมภาษณไมมาก  เปนตําแหนงท่ีสําคัญ  เชน  ตําแหนงผูบริหาร  
หัวหนาวิศวกรโครงสราง  เปนตน 

2. แบบฟอรมประเมินผลการสัมภาษณ  เปนเครื่องมือท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหกับ
กรรมการสัมภาษณ แบงได 2 แบบ คือ  

2.1 แบบเปด  เปนแบบฟอรมท่ีมิไดกําหนดรายละเอียด ผูสัมภาษณจะตองกําหนด
เนื้อหารายละเอียดหรือตกลงกันเองระหวางกรรมการสัมภาษณดวยกัน  แบบฟอรมชนิดนี้มีเพียง ชื่อ สกุล 
หรือเลขประจําตัวผูเขาสัมภาษณ  ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง แบบฟอรมสัมภาษณแบบเปด 

สัมภาษณตําแหนง.................................................... 
ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล ผลประเมิน ขอสงัเกต 

     

     

     

     

     

ลงชื่อ.......................................................กรรมการสัมภาษณ 
วันท่ี...............เดือน....................พ.ศ. .......... 

 

2.2 แบบฟอรมสัมภาษณแบบกําหนดรายการประเมินผล เปนการสรางแบบฟอรม
สัมภาษณโดยกําหนดรายการประเมินเพียงคราวๆ เชน ความรู ประสบการณ บุคลิก ลักษณะ เจตคติ 
ความเชื่อม่ัน  ดังภาพตัวอยาง 

 

ตัวอยาง แบบสัมภาษณผูสมัครงานแบบกําหนดรายการประเมิน 

บริษัท.............. ฝายการพนักงาน ช่ือผูสมัคร 
แบบสัมภาษณผูสมัครงาน  

ความเห็นของกรรมการสัมภาษณ  

บุคลิกภาพ 
(รูปรางลักษณะการ
แตงกายกิริยา
ทาทาง) 

ระดบัคะแนน  

1 2 3 4 หมายเหต ุ
ไมเหมาะสม ยังไมเปนท่ี

นาพอใจ 
นาสนใจ ภูมิฐาน 

สําเนียงและการ
พูดจา 

กระดาง ไมชัดเจน ชัดเจน นุมนวลฉะฉาน 

สติปญญาและไหว
พริบการแสดงความ
คิดเห็น 

ไมมไีหวพริบ 
ไมมเีหตผุล 

เขาใจชา 
มเีหตผุลแต
สับสน 

มีไหวพริบ 
มเีหตผุล 

เฉลียวฉลาด 
มเีหตผุลดีมาก 

ความรูและ
ประสบการณ 

ไมเหมาะกับ
งาน 

ไมเคยตรง
กับงาน 

เหมาะสมกับงาน เหมาะสมมาก 

ความเช่ือมั่นใน
ตวัเอง 

ไมเช่ือมั่นใน
ตวัเอง 

ลังแลไม
แนใจ 

ไมเปนคนเจา
อารมณ 

ควบคุมอารมณ
ไดด ี
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การควบคุมอารมณ ควบคุม

อารมณไมได 
อารมณ
ฉุนเฉียวงาย 

มีความสนใจ ตั้งใจจริง 

ความตั้งใจท่ีจะ
ทํางาน 

ไมมีความ
ตั้งใจ 

ยังไมแนใจ มีความสนใจ ตั้งใจจริง 

ความมุงหมายใน
ชีวิตการทํางาน 

ไมมีความมง
หมาย 

ไมแนนอน มีแผนเพ่ือ
ความกาวหนา 

มีความ
กระตือรือรนสูง 

ความเห็นอ่ืนๆของกรรมการสัมภาษณ สรุปผลการสมัภาษณ 
-ลักษณะเดนเปนพิเศษ
...................................................................................................... 

ควรรับ 

-ลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับผูสมคัร
.................................................................................. 

ไมควรรับ 

-ขอสังเกตท่ีนาสนใจ
........................................................................................................ 

 
ลายมือช่ือกรรมการสัมภาษณ 

 

รูปภาพท่ี 1  ตัวอยางแบบสัมภาษณผูสมัครงานแบบกําหนดรายการประเมินผล 

ท่ีมา (สุภาพร  พิศาลบุตร,  2550,  หนา 229) 

3. วิธีการประเมินผลการสัมภาษณ ภายหลังจากกรรมการไดสัมภาษณผูสมัครงานถึง
คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับปฏิบัติงานเรียบรอย และถามีกรรมการสัมภาษณเพียงคนเดียวก็นําผลการ
ประเมินไปดําเนินการไดเลย  แตถามีกรรมการสัมภาษณหลายคน  การประเมินผลข้ันสุดทายทําได 4 วิธี
คือ 

3.1 การหาคาเฉลี่ยของคะแนนของคณะกรรมการสัมภาษณ  โดยการนําเอาคาคะแนนของ
กรรมการแตละทานรวมกันและหาคาเฉลี่ย 

3.2 การหาคะแนนรวมของการสัมภาษณ  โดยแบงใหกรรมการสัมภาษณใหคะแนนเปน
ตอนๆ เชน คนท่ี 1  สัมภาษณเรื่องความรู  คนท่ี 2 สัมภาษณเรื่องความสามารถ  คนท่ี 3 สัมภาษณเรื่อง
บุคลิกภาพและเจตคติ  กรมการแตละคนจะใหคะแนนเปนตัวเลข  และนําคะแนนท้ังหมดมารวมกันเปน
การประเมินผลรวมของผูเขาการสัมภาษณคนนั้น 

3.3 การตัดสินใจเลือก  ถาไมไดใชคาคะแนนจากการสัมภาษณไปรวมกับการทดสอบอยาง
อ่ืน  กรรมการอาจประชุมปรึกษาหารือตัดสินใหผูเขาสัมภาษณผาน หรือไมผาน ไปเลย  หรือมีความ
เหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการทํางานในตําแหนงนั้นๆ เลยก็ได 

3.4 การบันทึกความเห็น  ซ่ึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีไมตองนําผลการประเมินไปรวมกับการ
ทดสอบประเภทอ่ืน  กรรมการอาจระบุขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย ของผูเขารับการสัมภาษณตลอดจน
ความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับตําแหนงท่ีสมัครงาน 
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ขอควรพิจารณาในการสัมภาษณ 

   ดังกลาวมาแลวขอมูลในการสัมภาษณ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  ในการคัดเลือกบุคลากรให
เกิดประสิทธิภาพ  จึงควรพิจารณาเรื่องตางๆ เก่ียวกับการสัมภาษณ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.2547 , 

หนา 204-206) ดังนี้ 

1. ระยะเวลาของการสัมภาษณ  เวลาท่ีใชในการสัมภาษณไมมีการกําหนด  มีมาตรฐาน
แนนอน  วาควรใชเวลาในการสัมภาษณมากนอยเพียงใด  เวลาท่ีใชจึงข้ึนกับความสําคัญของแตงงาน 
จํานวนและบุคลิกภาพของผูสมัคร  การสัมภาษณโดยท่ัวไปมักใชเวลาประมาณ 10-15 นาที 

2. ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  ขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคลากร ท่ีนํามา
พิจารณาดวยกันมี 2 ชนิดคือ 

2.1 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยตรง เชน ลักษณะของบุคลิกภาพ  การแตงกาย 
กริยาทาทาง  การแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  ความม่ันคงของจิตใจ  เปนตน 

2.2 ขอมูลท่ีไดโดยทางออมท่ีไมใชการสัมภาษณ  ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณาในการต้ังคําถาม  เวลาสอบสัมภาษณ  เชน จดหมายแนะนําตัว  การกรอกใบ
สมัคร  ผลจากการทดสอบ  เพ่ือประการการพิจารณาตัดสินหลังการสัมภาษณแลว 

3. ชนิดของการสัมภาษณ  ชนิดของการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคลากรท่ีนิยมใชมี 2 ชนิดคือ 

3.1 การสัมภาษณเปนหมู  หมายถึง  การมีคณะกรรมการสัมภาษณ 2-3  คน  เปนผู
สัมภาษณโดยมีผูสมัครเพียงคนเดียว 

3.2 การสัมภาษณเปนรายบุคคล  หมายถึง  ผูสัมภาษณหนึ่งคนสัมภาษณผูสมัครทีละคน 

4. ขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ  ขอคําถามท่ีใชในการสัมภาษณมี 3 ลักษณะคือ   
4.1 คําถามท่ีมีแบบฟอรม 

4.2 คําถามก่ึงมีแบบฟอรม 

4.3 คําถามตามสบาย 

   การสัมภาษณดวยคําถามท่ีมีแบบฟอรมแนนอน  จะไดผลการสรุปของการสัมภาษณจากผู
สัมภาษณหลายๆคน ตรงกัน  หรือใกลเคียงกัน  สวนคําถามแบบอ่ืนอีก 2 แบบ จะเปนคําถามท่ีไดขอมูล
อ่ืนเพ่ิมมากข้ึน 

5. การประเมินผลการสัมภาษณ  การดําเนินการสัมภาษณมีเวลาจํากัด  ดังนั้น  ในการ
ประเมินคุณลักษณะของผูสมัครจึงมีปญหา  ในเรื่องการพยากรณเก่ียวกับความเท่ียงตรงและความ
เชื่อม่ันของการสัมภาษณ จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

6. การตัดสินของผูสัมภาษณ  ภายหลังจากการสัมภาษณแลว  ผูท่ีสัมภาษณหรือ
คณะกรรมการสัมภาษณจะประเมินผลการสัมภาษณ  จากแนวทางตอไปนี้ 

6.1 คุณลักษณะเหมาะสมหรือไม 
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6.2 ผูสมัครมีความสนใจตองานหรือไม 
6.3 ผูสมัครมีความเหมาะสมกับตําแหนงหรือไม 
6.4 ความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับผูสมัคร 

   ปญหาของการสัมภาษณ 

   การสัมภาษณเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน  เปนวิธีท่ีนิยมใชกัน
อยางแพรหลายและเปนวิทยาศาสตรนอยท่ีสุดในบรรดาเครื่องมือท่ีใชคัดเลือกบุคลากร    เปนท่ียอมรับ
กันท่ัวไปวา  ปญหาของการสัมภาษณ  คือ  เชื่อถือไมใครได  ไมใครเท่ียงตรง  แตอยางไรก็ตามการ
สัมภาษณก็ยังเปนท่ีนิยมกันวา  เปนการมองภาพผูสมัครไดใกลชิดทําใหสามารถสังเกตพฤติกรรมของ
ผูสมัคร  และสามารถติดสินจะจางหรือไมจางผูสมัคร  การสัมภาษณโดยท่ัวไปมีปญหาเนื่องจากสาเหตุ 5 

ประการ คือ 

1. สาเหตุเก่ียวกับสถานท่ี จะสงผลใหการสัมภาษณไดผลดีหรือไมดี เชน สถานท่ีคับแคบ  แสง
สวางไมเพียงพอ  มีเสียงรบกวน  อุณหภูมิไมเหมาะสม  เปนตน 

2. สาเหตุเก่ียวกับกรรมการสัมภาษณ   การสัมภาษณโดยท่ัวไปมักจะพอปญหาเก่ียวกับ
กรรมการสัมภาษณ  คือ  กรรมการไมเห็นควรสําคัญของการสัมภาษณ  ไมมีการเตรียมตัวสําหรับการ
สัมภาษณ  ไมรูเทคนิคของการสัมภาษณ  ไมปฏิบัติตามข้ันตอนของการสัมภาษณ  บุคลิกลักษณะไมดี  มี
อคติในการประเมินผูรับการสัมภาษณ 

3. สาเหตุท่ีเก่ียวกับผูเขาสัมภาษณ  ผูเขาสัมภาษณมีสวนท่ีจะทําใหการสัมภาษณไดผลดี
หรือไมนั้น  ข้ึนกับองคประกอบดังนี้  จํานวนผูสัมภาษณ ความประหมาของผูเขาสัมภาษณการปดบัง
ขอมูลของผูสัมภาษณ 

4. สาเหตุท่ีเก่ียวกับเนื้อหาในการสัมภาษณ   เนื้อหาในการสัมภาษณมักจะพบขอบกพรองท่ีทํา
ใหการสัมภาษณไมไดผลดี  ไดแก  เนื้อหาไมตรงกับลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ไมคลอบคลุมและไมสามารถ
ประเมินได 

5. สาเหตุท่ีเก่ียวกับขอจํากัดในการสัมภาษณ   ในการดําเนินการสัมภาษณมีขอจํากัดท่ีทําให
การสัมภาษณไมไดผล  ไดแก  ระยะเวลาในการสัมภาษณ การจัดชุดกรรมการสัมภาษณมีหลายชุดท่ี
สัมภาษณเรื่องเดียวกัน และคุณภาพของผูเขารับการสัมภาษณ 

แนวทางในการแกไขปญหาการสัมภาษณ 

   การดําเนินการสัมภาษณ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการประเมินบุคคล  เพ่ือคัดเลือกเขา
ปฏิบัติงานฝายจัดการเก่ียวกับการสัมภาษณ  ควรดําเนินการดังนี้ 

1. การจัดสถานท่ีและอํานวยความสะดวก  เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศ และสถานการณ
แวดลอมใหกรรมการไดใชดุลยพินิจไดอยางเต็มท่ี  และทําใหผูสมัครเกิดความศรัทธาตอองคการ 
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2. จัดการฝกอบรมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ  ใหกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ีทราบถึงปรัชญา 
เทคนิคในการสัมภาษณ 

3. การกําหนดระเบียบข้ันตอนในการสัมภาษณ  ไดแก การกําหนดระยะเวลาในการสัมภาษณ 
โครงราง เนื้อหาในการสัมภาษณวาจะถามอไรกอนหลัง 

4. จัดทําคูมือสําหรับการสัมภาษณ  จะชวยเปนแนวทางใหแกกรรมการผูทําหนาท่ีสอบ
สัมภาษณ  ควรมีเรื่องตางๆ  ดังนี้  จุดมุงหมาย  ข้ันตอนของการสัมภาษณ  วิธีการใหคะแนนวิธีการ
ประเมินผล  วิธีการตั้งคําถาม  เปนตน 

5. การใหความสําคัญในการสัมภาษณ  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ โดยการเลือกบุคคลท่ีจะ
เปนคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ การเตรียมเอกสาร การประชุมชี้แจงคณะกรรมการตลอดจนการจัด
สถานท่ีและการอํานวยความสะดวก เปนตน 

สรุป  

   การสัมภาษณเปนการสนทนาแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกันต้ังแตบุคคลสองคนข้ึนไป  
โดยมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง  โดยฝายผูท่ีตองการทราบขอมูลเรียกวาผูสัมภาษณ  และฝายใหขอมูล
เรียกวา  ผูถูกสัมภาษณ  การสัมภาษณโดยท่ัวไปจะมีปญหาท่ีทําใหการสัมภาษณไมมีประสิทธิภาพนั้นเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เชน สถานท่ีท่ีใชในการสัมภาษณ  คณะกรรมการผูสอบสัมภาษณไมให
ความสําคัญ  ผูสมัครมักจะไมใหขอมูลท่ีเปนจริง  ตลอดจนการจัดทําเนื้อหาสาระไมตรงกับลักษณะงาน
และขอจํากัดของการสัมภาษณ  เชน  ระยะเวลาท่ีใชในการสัมภาษณและการจัดกรรมการหลายชุดในการ
สัมภาษณผูสมัครทําใหการประเมินผลผูสมัครของกรรมการแตละชุดมีความแตกตางกัน 

   แนวทางในการแกปญหาในการสัมภาษณนั้น  องคการสามารถดําเนินการไดก็คือ การจัด
สถานท่ีและอํานวยความสะดวกท้ังกรรมการผูสอบสัมภาษณและผูสมัคร  จัดการฝกอบรมให
คณะกรรมการผูทําหนาท่ีสอบสัมภาษณไดเขาใจปรัชญาเทคนิค  และวิธีประเมินผลในการสัมภาษณ  
ตลอดจนการกําหนดระเบียบข้ันตอน  เนื้อหาสาระโครงสรางของการสอบสัมภาษณโดยการจัดทําคุมือ
สําหรับกรรมการสอบสัมภาษณใหสมบูรณ 
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คําถามทายบทที่ 9 

1. จงอธิบายความหมายและความสําคัญของการสัมภาษณบุคคลเขาทํางาน 

2. จงบอกวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

3. จงอธิบายประโยชนของการสัมภาษณ 

4. แนวทางการสัมภาษณควรประกอบดวยข้ันตอนอยางไรบาง 

5. องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูสัมภาษณควรประกอบดวยอะไรบาง 

6. ผูสัมภาษณท่ีดีควรมีลักษณะอยางไรบาง 

7. วิธีการประเมินผลการสัมภาษณ ทําได 4 วิธี  ไดแก  วิธีอะไรบาง 

8. การสัมภาษณท่ีมีประสิทธิภาพ  และใหประโยชนตอการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ควรพิจารณา

อะไรบาง 

9. ปญหาในการสัมภาษณท่ีอาจเกิดข้ึนได  มีอะไรบาง 

10. ทานมีขอเสนอแนะเปนแนวทางในการแกปญหาการสัมภาษณอยางไรบาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 

การปฐมนิเทศบุคคลเขาทํางาน 

เนื้อหาประจําบท 

1. ความหมายของการปฐมนิเทศ 

2. ความสําคัญของการปฐมนิเทศ 

3. วัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ 

4. หลักสูตรของการปฐมนิเทศ 

5. ประเภทของการปฐมนิเทศ 

6. รูปแบบการปฐมนิเทศและวิธีการปฐมนเิทศ 

7. การประเมินผลการปฐมนิเทศและการติดตามผลการปฐมนิเทศ 

8. บัญญัติ 10 ประการในการปฐมนิเทศท่ีเหมาะสมและไดผลดี 
9. ประโยชนของการปฐมนิเทศ 

10. การทดลองการปฏิบัติงาน 

11. แนวทางปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย ความหมาย วัตถุประสงค และวิธีการท่ีใชในการปฐมนิเทศ และบอก
เนื้อหาสาระท่ีประกอบเปนหลักสูตรของการปฐมนิเทศได 

2. บอกความหมาย วัตถุประสงค หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีได 

3. ระบุความหมายหลักเกณฑและวิธีการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงาน และอธิบายความสัมพันธ
ตอการทดลองปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
2. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 
3. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 
4. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  
5. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
6. การตอบคําถามทายบท 
7. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. แบบฝกปฏิบัติ 
3. เอกสารประกอบการสอน 

4. แผนใส 

5. กรณีศึกษา 
6. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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บทท่ี 10 

การปฐมนิเทศ   

   การปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมท่ีสําคัญประการหนึง่ ในการบรหิารทรัพยากรมนุษยในองคการ เม่ือ
องคการไดสรรหาและคัดเลือกพนักงานไดแลวองคการก็จะทําการปฐมนิเทศพนักงานใหมเก่ียวกับงานท่ีจะ
ปฏิบัติและเรื่องตางๆ ท่ีพนักงานควรรูภายในองคการ หากองคการไดไมมีการปฐมนิเทศและปลอยให
พนักงานใหมชวยเหลือตนเองไปตามลําพัง ก็จะทําใหเกิดความเสียหายตอองคการเปนอยางมาก เพราะ
พนักงานอาจจะขาดความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ ขององคการ ดังนั้น การปฐมนิเทศเปนการ
วางรากฐานเบื้องตนใหกับบุคลากรหรือพนักงานใหม  ซ่ึงเปนข้ันท่ีใหความรูเพ่ือเสริมสราง และพัฒนา
ทักษะของพนักงานใหสามารถดําเนินงานไดอยางม่ันใจ มีความรูสึกม่ันคงทําใหเกิดการจูงใจในการทํางาน
มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคการ อันจะนําไปสูความผูกพันทางใจ และมีความต้ังใจท่ีจะ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลละประสิทธิภาพของงาน 

    โดยท่ัวไปแลวการจัดปฐมนิเทศครั้งหนึ่งๆ มักจะมีการกําหนดหลักสูตรและการเลือกใชรูปแบบ
และวิธีการปฐมนิเทศใหเหมาะสมกับโครงการปฐมนิเทศแตละครั้ง ปจจุบันนี้จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
วา การปฐมนิเทศมีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการเปนอยางมาก 

ความหมายของการปฐมนิเทศ 

   มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมาของการปฐมนิเทศ (Orientation) ดังนี้ 

   การปฐมนิเทศ หมายถึง “กิจกรรมทางดานการบริหารบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพยายามแนะนํา
พนักงานใหมใหรูจักหนวยงานและใหรูจักงานในหนาท่ีท่ีตองทํา ตลอดจนผูบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงาน” (ธงชัย  สันติวงษ, 2540, หนา 135) 

   การปฐมนิเทศ หมายถึง “การฝกอบรมท่ีจัดข้ึนสําหรับผูท่ีเขารับราชการใหม หรือผูปฏิบัติงาน
ใหมเพ่ือใหทราบถึงความรูท่ัวไป เก่ียวกับการจัดองคการของหนอยงานนั้นๆ ใหรูจักสถานท่ีตางๆ ใน
องคการของตน โดยเฉพาะในหนวยงานท่ีจะตองปฏิบัติงานตลอดจนรูจักเพ่ือนรวมงาน” (สมพงษ  เกษม
สิน, 2526, หนา 188) 

   จากคํายามของนักวิชาการท่ีกลาวมาแลว  สรุปไดวาการปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมท่ีองคการ
จัดข้ึนเพ่ือแนะนําใหพนักงานใหมไดรูจักและเขาใจองคการ นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับขององคการ 
และสิทธิผลประโยชนตางๆ ท่ีบุคลากรใหมพึงจะไดรับ 
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ความสําคัญของการปฐมนิเทศ 

   องคการตางๆ ท้ังองคการธุรกิจและองคการของรัฐ ไดใชเวลาเปนจํานวนมากในการลงทุนติดตั้ง
อุปกรณ ข้ันตอนของการผลิตสินคา และการบริการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหวังผลกําไร และความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน แตถาองคการตางๆ ปลอยใหบุคลากรใหมปฏิบัติงานไปตามความรู
ความสามารถท่ีติดตัวมา มีการจัดปฐมนิเทศท่ีไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีพอก็จะสงผลกระทบ
ตอองคการเปนอยางมาก 

สมชาย  ไตรรัตนภิรมย (2537, หนา 48-49) ไดสรุปความสําคัญของการปฐมนิเทศไววา 

1. ลดอัตราการหมุนเวียนเขาออกของบุคลากร ซ่ึงเปนการลดอัตราตนทุนในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 

2. การจัดการปฐมนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปนการเพ่ิมคุณภาพของการทํางานของพนักงานใหม 
อัตราในการทํางานผิดพลาดจะลดนอยลง 

3. เปนการปลูกฝงการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบริการของ
พนักงาน 

   การจัดใหมีการปฐมนิเทศอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอพนักงานใหมแลว เชื่อแนไดวาจะ
ลดการหมุนเวียนเขาออกงาน เปนการสรางมาตรฐานท่ีมีคุณภาพในชวงเวลาเริ่มตนของพนักงานใหม และ
ยังประหยัดเวลาสําหรับฝกสอนเพ่ือแกไขขอบกพรองตางๆ ได 

วัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ 

 การปฐมนิเทศมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญๆ ดังนี้ (กุลธน  ธนาพงศธร, 2546, หนา 768-769) 

1. เพ่ือใหบุคลากรใหมไดคุนเคยกับสถานท่ีทํางาน   สภาพแวดลอมและสภาพโดยท่ังไป
เก่ียวกับองคการ จะไดสามารถปรับตัวไดโดยงาย ไมเกิดความกังวลใจ จนไมสามารถปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมายได 

2. เพ่ือใหพนักงานใหมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย วัตถุประสงคขององคการ ดําเนิน
ตามนโยบายนั้นๆ ขององคการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือท่ีพนักงานใหมเหลานี้จะไดเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความสํานึกรวม ในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต 

3. เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีตางๆ และบุคคลท่ีดํารงตําแหนง
สําคัญในองคการ รวมถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีแตละคนดํารงอยู 

4. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบวิธีการบริหารงานขององคการ รวมถึงกลไกและ
ปจจัยสนับสนุนตางๆ ไมวาจะเปน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตาม ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอพนักงานใหมในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางถูกตองและบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 
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5. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกันซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต และจะทําใหการบริหารงานขององคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี 

6. เพ่ือสรางความประทับใจท่ีดีใหแกผูท่ีเพ่ิมเขามาทํางานใหมจะไดเกิดความพึงพอใจและ
ม่ันใจในการใชความรูความสามารถของตนปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางเต็มท่ี 

7. เพ่ือลดความผิดพลาด และความเสียหายอันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติในลักษณะลองผิดลองถูก 
ซึ่งจะทําใหองคการสามารประหยัดคาใชจายท่ีตองสูญเสียไปโดยไรประโยชน 

   จากวัตถุประสงคของการจัดปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม เพ่ือเปนการใหความรู และสราง
ความประทับใจใหแกบุคลากรท่ีบรรจุใหม เกิดความพึงพอใจและศรัทธาในการบริหารงานชององคการ 
และเกิดความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหแกองคการอยางสรางสรรค การจัดปฐมนิเทศท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ
ผูบริหารองคการและผูรับผิดชอบ จะตองกําหนดหลักสูตรเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหเปนไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงคขององคการใหเหมาะสม 

หลักสูตรของการปฐมนิเทศ 

   การกําหนดหลักสูตรของการปฐมนิเทศ เปนหนาท่ีของแตละองคการเปนผูดําเนินงานเพราะ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรของแตละองคการจะแตกตางกันไปตามประเภท ลักษณะงาน และ วัตถุประสงค
ของการปฐมนิเทศ อยางไรก็ตามในการกําหนดหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหมขององคการนั้นไดมีผู
เสนอแนะไวตังนี้ 

   กุลธน  ธนาพงศธร ไดเสนอแนะวา หลังสูตรการปฐมนิเทศนั้นควรจะประกอบดวยเรื่องราว
ตางๆดวยท้ังหมด 3 หมวด (กุลธน  ธนาพงศธร, 2546, หนา 772-774) 

1. หมวดเก่ียวกับงาน เปนหมวดท่ีวาดวยเรื่องราวตางๆ ท่ีพนักงานใหมสมควรจะเรียนรูวามีสิ่ง
ใดท่ีเก่ียวของกันโดยตรงกับงานในหนาท่ีท่ีตนจะตองปฏิบัติ เพ่ือจะไดปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดหรือ
บกพรองข้ึนในหมวดท่ีเก่ียวกับงานจะประกอบดวยเรื่องราวตางๆ ดังนี้ 

1.1 หนาท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

1.2 คาจาง เงินเดือน วันและเวลาท่ีจายคาจางเงินเดือน 

1.3 ตําแหนงและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

1.4 สายการบังคับบัญชา 
1.5 ชั่วโมงการทํางาน 

1.6 กฎระเบียบ ขอบังคับนโยบายท่ัวไป และวัตถุประสงคขององคการหรือหนอยงาน 

1.7 ขอบเขตหนาท่ีของงานในระดับตางๆ กับงานท่ีรับผิดชอบ 

1.8 วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. หมวดเก่ียวกับตัวบุคคล เปนหมวดท่ีพนักงานใหมควรจะรูวา มีอะไรบางท่ีเก่ียวกับความ
ตองการสวนบุคคลของแตละคน สิ่งใดบองท่ีจะมีผลตอชีวิตสวนตัวของแตละคน ในหมวดนี้มีเรื่องราว
ตางๆ อันประกอบดวย 

2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน เชน แนะนําสถานท่ีพัก โรงอาหาร 
หองสมุด สโมสร หองพยาบาล อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน การใชยานพาหนะ 
และการใชเครื่องมือสื่อสารเปนตน 

2.2 โอกาสในการสรางความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี และการไดรับคาจางเงินเดือน
เพ่ิมข้ึน 

2.3 การเสริมสรางจริยธรรมและปลูกฝงเจตคติท่ีดี เพ่ือเปนพนักงานท่ีดีตอไป 

2.4 สิทธิประโยชน สวัสดิการ และบริการตางๆ ท่ีจะไดรับ 

2.5 การขจัดปญหาตางๆ เก่ียวกับความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน 

3. หมวดท่ีเก่ียวกับกลุม เปนหมวดท่ีพนักงานใหมควรเรียนรูวาจะปฏิบัติตัวเชนใด จึงจะทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางเรียบรอย และสามารถบรรลุเปาหมายขององคการหรือหนวยงานได ในหมวดนี้นาจะ
ประกอบดวยเรื่องราวตางๆ ดังนี้ 

3.1 การแนะนําใหรูจักฝายบริการ ฝายเจาหนาท่ี ผูเก่ียวของรวมท้ังเพ่ือนรวมงาน โดยท่ัวไป 

3.2 การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ 
3.3 แนวทางในการทํางานกลุมและมนุษยสัมพันธ 
3.4 แนวทางในการชวยพัฒนาองคการ 

เม่ือองคการจะกําหนดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมข้ึน จะตองพิจารณาปจจัยแวดลอมดาน
ตางๆ เชน ลักษณะและโครงสรางขององคการ วัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ ระยะเวลาท่ีจัดการ
ปฐมนเิทศ จํานวนบุคลากรท่ีจะเขาปฐมนิเทศ  เปนตน 

รูปแบบการปฐมนิเทศ 

การจัดปฐมนิเทศนั้น สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ หลายวิธีการดวยกัน ท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการปฐมนิเทศ และลักษณะของผูเขารับการปฐมนิเทศเปนสําคัญ ดังนั้น ผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศ จะตองพิจารณาอยางรอบคอบตามความเหมาะสมของแตละคน กรณี และ
ในบางกรณีอาจจะตองใชหลายๆ รูปแบบ  หลายๆ วิธีควบคูกันไป เพ่ือใหการปฐมนิเทศบรรลุผลสําเร็จได
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

รูปแบบของการปฐมนิเทศนั้นสามารถจําแนกได 2 รปูแบบ  ดังนี ้
1. การปฐมนิเทศเปนรายบุคคล เปนรูปแบบของการปฐมนิเทศท่ีมีลักษณะไมเปนพิธีการ

โดยมากจะใชการปฐมนิเทศเปนรายบุคคลในระยะเริ่มแรกของการเขาทํางานใหม หรือเขารับตําแหนง
หนาท่ีใหม และมีจํานวนผูเขารับการปฐมนิเทศเพียงไมก่ีคน ซ่ึงทางปฏิบัติแลว หัวหนาหนวยงานนั้นๆ 
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มักจะกําหนดใหเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบในการปฐมนิเทศพนักงานใหมคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยทําหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําชวยเหลือดานตางๆ อยางใกลชิด สวน
ระยะเวลาของการปฐมนิเทศรูปแบบนี้ มิไดกําหนดเอาไวชัดเจนแนนอน ยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสมใน
แตละกรณี ในองคการท่ีมีจํานวนบุคลากรนอย และมีอัตราเขาออกงานต่ํา การจัดปฐมนิเทศในรูปแบบนี้ดู
เหมือนวาจะมีความเหมาะสมดี ท้ังนี้ จะสามารถประหยัดคาใชจายและไมตองสูญเสียเวลาในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีมากนัก  อยางไรก็ดี ในองคการขนาดใหญท่ีมีบุคลากรจํานวนมากและมีอัตราการเขา
ออกงานสูง ก็สามารถท่ีจะนําเอาการปฐมนิเทศรูปแบบนี้ไปใชไดเชนกัน โดยอาจใชในระยะเริ่มตนของการ
เขาทํางานใหมหรือเขารับตําแหนงหนาท่ีใหม และมีจํานวนบุคลากรใหมไมมากนัก โดยบรรจุแตงต้ัง
กระจายไปตามหนวยงานยอยตางๆ 

    การปฐมนิเทศเปนรายบุคคลนี้ มีลักษณะคลายคลึงกับการปฐมนิเทศอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
การปฐมนิเทศแนะนํางาน ซ่ึงการปฐมนิเทศแนะนํางานนี้ จะมีลักษณะของการปฐมนิเทศและการแนะนํา
วิธีการการปฐมนิเทศงานในตําแหนงหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ โดยในทางปฏิบัติแลว หัวหนา
หนวยงานนัน้ๆ จะมอบหมายใหเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับองคการ และวิธีการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี ใหทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงคอยใหคําปรึกษาดานตางๆ แกบุคลากรใหมในชวงระยะเวลา
หนึ่ง จนกวาบุคลากรใหมนั้นจะสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การปฐมนิเทศแนะนํางานนี้จะพบเห็นไดวา มีการนําไปใชปฏิบัติ
คอนขางนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยราชการพลเรือนโดยท่ัวไป 

2. การปฐมนิเทศเปนกลุม  เปนรูปแบบของการปฐมนิเทศท่ีมีลักษณะเปนพิธีการมากกวาการ
ปฐมนิเทศเปนรายบุคคล  กลาวคือจะมีการจัดทําหลักสูตรการปฐมนิเทศไวอยางชัดเจนแนนอน โดยท่ัวไป
แลวการปฐมนิเทศแบบนี้จะมีผูเขารับการปฐมนิเทศครั้งหนึ่งๆ  เปนจํานวนมากซ่ึงจะเปนจํานวนเทาใดนั้น
ยอมข้ึนอยูกับความตองการ และความเหมาะสมของแตละองคการในกรณีท่ีองคการหนึ่งมีจํานวนผูเขา
ออกจากงานในระยะเวลาใกลเคียงกันเปนจํานวนคอนขางมากองคการนั้นอาจจะจัดการปฐมนิเทศใน
รูปแบบเปนกลุมได  แตถาหากองคการใดมีจํานวนผูเขาออกจากงานคอนขางนอย  และจะเกิดข้ึนนานๆ  
สักครั้งหนึ่ง  ยอมไมเหมาะสมท่ีจะใชรูปแบบนี้  ท้ังนี้เพราะองคการจะตองเสียคาใชจายสูง  และเสียเวลา
โดยไมคุมคา  ในกรณีเชนนี้องคการนั้นอาจจะใชรูปแบบของการปฐมนิเทศเปนรายบุคคลเสียกอน  ตอเม่ือ
มีจํานวนบุคลากรใหมมากเพียงพอจึงคอยดําเนินการปฐมนิเทศเปนกลุมอีกครั้งหนึ่งจะเกิดประโยชนตอ
องคการไดมากกวา 

วิธีการปฐมนิเทศ 

   วิธีการปฐมนิเทศก็คือวิธีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิธีหนึ่ง ซ่ึงนักวิชาการไดเสนอแนะไว
หลายวิธี  การท่ีจะนําเอาวิธีการใดมาใชในการปฐมนิเทศนั้น  ผูมีหนาท่ีตองพิจารณาใชรอบคอบและ
เหมาะสมกับระดับและประเภทของพนักงานท่ีเขารับการปฐมนิเทศดวย  สําหรับวิธีการปฐมนิเทศในท่ีนี้
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ขอรวมเอาลักษณะท่ีคลายคลังกันไวดวยกัน  วิธีการปฐมนิเทศสามารถจําแนกออกไว  3  วิธี  (กุลธน  
ธนาพงศธร,  2546,  หนา  771)  ดังนี้ 

1. วิธีการบอกเลา  (Telling method)  เปนวิธีการปฐมนิเทศโดยผูใหการปฐมนิเทศหรือ
วิทยากรบอกกลาว  หรืออธิบายชี้แจงขอมูลหรือขอเท็จจริงตางๆ  ท่ีตองการแจงใหทราบ  ไปวาเปนเรื่อง
นโยบาย  วัตถุประสงค  กฎระเบียบขอบังคับขององคการ  สิทธิประโยชนตางๆ  ท่ีพนักงานจะพึงไดรับ
หรือเรื่องอ่ืนใดก็ตาม  การปฐมนิเทศโดยวิธีการนี้อาจจะมีการแจกเอกสารตางๆ  เพ่ือประกอบการบอก
เลา  อีกท้ังเปดโอกาสใหมีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวย  ตัวอยางของวิธีการบอกเลา  เชน  การ
บรรยาย  การประชุมอภิปราย  การอภิปรายกลุม  การศึกษาเฉพาะกรณี  เปนตน 

2. วิธีการแสดง  (Showing method)  เปนวิธีการปฐมนิเทศท่ีวิทยากรจัดใหมีการแสดง  ใหผู
เขารับการปฐมนิเทศไดเห็นถึงสภาพความเปนจริงหรือรูปภาพ  รูปแสดงโดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหผู
เขารับการปฐมนิเทศเกิดความเชื่อถือ  ศรัทธา  ในลักษณะท่ีวา  “สิบปากวาไมเทาหนึ่งตาเห็น”  ตัวอยาง
ของวิธีการนี้  เชน  การสาธิต  การใชสื่อโสตทัศน  เกมการจัดการ  และการสรางสถานการณจําลอง เปน
ตน 

3. โดยวิธีการกระทํา  (Doing  method)  เปนวิธีการปฐมนิเทศในลักษณะท่ีวิทยากรจะ
กําหนดใหผูเขารับการปฐมนิเทศทุกคนไดลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ  ดวยตนเอง  โดยวิทยาการอาจทําเปน
ตัวอยางท่ีถูกตองใหดูเสียกอน  แลวจึงใหผูเขารับการปฐมนิเทศแตละคนไดลองทําตามตัวอยางนั้นอยางท่ี
ถูกตองจนครบถวนทุกคน  ซ่ึงในระยะแรกนั้นผูเขารับการปฐมนิเทศบางคนอาจจะกระทําอยางลองถูกลอง
ผิด  ตอเม่ือไดเรียนรูและเกิดความชํานาญแลว  จึงสามารถกระทําไดโดยไมผิดพลาดตัวอยางของวิธีการ
กระทํา  เชน  การปฏิบัติงานภายใตการควบคุมดูแล  การใหไปชวยงานผูอ่ืนการหมุนเวียนงานและการ
แสดงบทบาทสมมุติ  เปนตน 

การวางแผนจัดการปฐมนิเทศ 

   เรื่องสําคัญตางๆ  ท่ีตองมีการพิจารณาในการจัดปฐมนิเทศมี  3  ประการ  ดังนี้  (ธงชัยสันติ
วงษ,  2540,  หนา  138-139) 

1. นโยบายการปฐมนิเทศ  องคการจะตองกําหนดนโยบายการปฐมนิเทศใหแนนอน ควรให
ผูแทนของฝายบริหารกับฝายพนักงานปรึกษาหารือและรวมมือกันกําหนดข้ึน  ชวยกันพิจารณาประเด็น
ตางๆ  วาแผนการจัดปฐมนิเทศควรประกอบดวยเรื่องอะไรบาง  และนโยบายการปฐมนิเทศควรจะไดมี
การทบทวนเปนระยะๆ  ซ่ึงควรใหฝายบริหารระดับสูงไดพิจารณาเห็นชอบกอน 

2. งบประมาณ  องคการจะตองจัดงบประมาณสําหรับการปฐมนิเทศไวใหเหมาะสม และ
เพียงพอ  งบประมาณเพ่ือการปฐมนิเทศตองไมถูกจํากัดจนเกินไป  เพราะจะทําใหประโยชนท่ีพึงจะไดรับ
จากการปฐมนิเทศตองขาดหายไป 
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3. ขอพิจารณาอ่ืนๆ  ไดแก 
3.1 เปาหมายของแผนการปฐมนิเทศ 

3.2 ขอบเขต  เวลา  และชวงเวลาจัดการปฐมนิเทศ 

3.3 ระยะเวลาสําหรับการเตรียมการและดําเนินการปฐมนิเทศ 

3.4 หัวขอในการปฐมนิเทศ  วิธีการจัดโครงเรื่อง  วิธีการนําเสนอเรื่อง 
3.5 การจัดเตรียมทรัพยากรตางๆ  ท่ีจําเปน  เชน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องใช  สิ่งอํานวย

ความสะดวก  บุคลากร  และความพรอมของบุคลากร 

3.6 คูมือพนักงาน 

3.7 การปฐมนิเทศทางดานเทคนิคการทํางาน  และทางดานสังคมท่ีเก่ียวกับผูรวมงานทุก
ฝาย 

การดําเนินการจัดการการปฐมนิเทศ 

   การดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ  คือ  การชวยใหบุคลากรท่ีบรรจุใหมปรับตัวตอ
สภาพแวดลอมของงานใหมไดอยางรวดเร็ว  และชวยทําใหพวกเขามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได
โดยเร็วเทาท่ีจะเปนไปได 

การปฐมนิเทศแบงไว  2  ระดับ  (สมชาย  ไตรรัตนภิรมย,  2537  หนา  50-56) 

1. การปฐมนิเทศระดับองคการ  เปนการจัดปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหมตามปกติจะถูก
กําหนดแผนและดําเนินการโดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  สวนมากจะเปนเรื่องกวางๆ  ท่ัวไปซ่ึงไดกลาว
มาแลวในเรื่องหลักสูตรของการปฐมนิเทศ  โดยวิธีการบรรยายและแจกคูมือประกอบเพ่ือใหบุคลากรใหม
ไดมองเห็นภาพขององคการและแนวปฏิบัติโดยสวนรวม  ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชท่ัวไป 

2. การปฐมนิเทศระดับแผนกงานหรือหนวยงาน  การปฐมนิเทศในระดับนี้  จะตอเนื่องจากการ
ปฐมนิเทศระดับองคการซ่ึงเปนการปฐมนิเทศรวม  ถาการปฐมนิเทศในระดับนี้ไดกระทําอยางจริงจัง  จะ
ทําใหการจัดปฐมนิเทศมีประสิทธิผลเพราะเปนข้ันตอนสุดทายของการจัดการปฐมนิเทศพนักงานใหมจะ
ถูกสงมอบใหกับแผนกงานตางๆ  ในองคการ  หัวหนาแผนกงานท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง  ยอมตองเปน
ผูรับชวงและดําเนินการตามแผนการปฐมนิเทศตอไปอีกระยะหนึ่ง  ระยะนี้นับวาเปนระยะท่ีสําคัญระยะ
หนึ่งในการปฐมนิเทศ  เพราะพนักงานใหมสามารถท่ีจะเรียนรูงานในหนาท่ีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือรวมงาน  ตลอดจนเกิดเจตคติท่ีดีหรือไมดีตอผูบริหารองคการทางหนึ่งท่ีชวยไดคือการจัดการเรียนรูให
พนักงานใหมอยางเปนระบบ  โดยการดําเนินงานดังนี้คือ 

2.1 การมอบหมายใหบุคลากรคนใดคนหนึ่งในแผนกเปนพ่ีเลี้ยง  (mentor)ทําหนาท่ีให
คําปรึกษานํานํางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบ  บุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงควรมีลักษณะดังนี้ 

2.1.1 มีอยูและลักษณะงานท่ีใกลเคียงกับพนักงานใหม 
2.1.2 มีอายุและลักษณะงานไดไมนาน  เพ่ือท่ีวาจะสามารถจําลักษณะบางประการท่ีทํา

ใหเกิดความหวาดหวั่น  เม่ือตอนเริ่มทํางานใหม 
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2.1.3 มีเจตคติท่ีดีตอองคการ 
2.2 วางแผนกการปฐมนิเทศรวมกันกับพ่ีเลี้ยง  ผูบริหารจะสรุปใหผูเปนพ่ีเลี้ยงทราบ

เก่ียวกับบทบาทของเขา  ในข้ันนี้ผูบริหารและผูเปนพ่ีเลี้ยงควรวิเคราะหถึงสิ่งตางๆ  ท่ีพนักงานใหม
สามารถทําได  เพ่ือเขาจะไดมีโอกาสเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานมากข้ึน  ทํางานรวมกับคนอ่ืน  และมี
ความคิดสรางสรรคงานในองคการ 

2.3 เตรียมกําหนดการปฐมนิเทศและเอกสาร  เปนการเตรียมกําหนดการตางๆท่ีเก่ียวกับ
การปฐมนิเทศ  และการจัดทําเอกสารสรุปยอเก่ียวกับหนวยงานและคําแนะนําท่ีเปนระโยชนตอพนักงาน
ใหม 

2.4 แจงใหบุคลากรในองคการทราบ  ผูบริหารแจงใหบุคลากรอ่ืนในองคการทราบเพ่ือใหมี
ความพรอมสําหรับท่ีจะตอนรับผูเขามาใหม  และชวยใหเขาปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของหนวยงาน
ใหม 

2.5 เตรียมบริเวณท่ีทํางาน  การเตรียมพ้ืนท่ีทํางานไวใหพนักงานใหมเปนเรื่องท่ีสําคัญ  
เชน  โตะทํางาน  สิ่งอํานวยความสะดวก  เอกสาร  เครื่องมือเครื่องใช  สิ่งเหลานี้จะทําใหพนักงานใหม
รูสึกวาไดรับการตอนรับ  ซ่ึงจะบังเกิดผลทางจิตวิทยาและสรางศรัทธาใหแกพนักงานใหมท่ีมีตองานและ
องคการในเบื้องตน 

2.6 เตรียมการประชุมเพ่ือปฐมนิเทศ  การเตรียมการประชุม  ถาเปนไปได  ผูบริหารควร
ทบทวนใบสมัครของพนักงานใหม  เพ่ือทราบถึงประสบการณในการทํางาน  วุฒิการศึกษาหรือการศึกษา  
การฝกอบรมกอนหนานี้  โดยเฉพาะสิ่งท่ีเก่ียวของกับงานปจจุบัน  ความสนใจและความสามารถพิเศษ 

    สําหรับการเตรียมการปฐมนิเทศโดยท่ัวไปนั้น  ธงชัย  สันติวงษ  (2540,  หนา141-142)  ได
เสนอแนะไววา  หนวยงานธุรกิจขนาดใหญสวนมากมักจะเตรียมรายการเรื่องราวตางๆ  ท่ีตองชี้แจงให
พนักงานใหมเขาใจ  อยางนอยก็ใหพนักงานใหมไดสัมผัสกับแกนแทของงานและเพ่ือนรวมงาน  ดังภาพท่ี  
10.1 
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หัวขอท่ีใชในการปฐมนิเทศ 

เมื่อการชี้แจงเสร็จสิ้นแลว 
ใหใสเคร่ืองหมาย (√ ) 

ในแตละขอ 
1. กลาวตอนรับพนักงานใหม  
2. อธิบายใหทราบเรื่องเก่ียวกับหนาท่ีของแผนกและความสัมพันธท่ีมตีอกิจกรรม
ดานอ่ืนๆ  ของบรษัิท 

 

3. อธิบายใหพนักงานเขาใจวาเขาจะมีสวนชวยงานของแผนกใหบรรลุเปาหมายได
อยางไรและใหทราบถึงขอบเขตลกัษณะงานท่ีจะมอบใหเขาทําในครั้งแรกอยาง
กวางๆ 

 
 
 

4. ขยายความใหพนักงานไดเขาใจถึงเน้ือหาของและถาหากมี“คาํบรรยายลักษณะ
งาน”  ก็ควรมอบใหกับพนักงานดวย 

 
 

5. อธิบายใหทราบถึงแผนการอบรมของแผนกและระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการข้ึน
เงินเดือน 

 
 

6. ช้ีแจงใหทราบเก่ียวกับท่ีพักและการเดินทางไปกลับ  
7. ช้ีแจงใหทราบเก่ียวกับท่ีพักและการเดินทางไปกลับ  
8. อธิบายใหทราบถึงสภาพของงาน 

8.1 ช่ัวโมงทํางาน  การลงเวลา 
8.2 ทางเขาออก 
8.3 ช่ัวโมงพักเท่ียง 
8.4 การพักยอยตางๆ 
8.5 การใชโทรศัพทและจดหมายตดิตอ 
8.6 นโยบายและระเบียบเก่ียวกับการทํางานลวงหนา 
8.7 วันและวิธีจายเงินเดือน 
8.8 ท่ีเก็บของ 
8.9 อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ขอกําหนดเก่ียวกับการจางตอและอธิบายใหทราบถึงมาตรฐานเก่ียวกับ 
9.1 ผลงานตามหนาท่ี 
9.2 การมาปฏบัิติงานสม่ําเสมอและตรงเวลา 
9.3 การระมัดระวังรักษาความลับ 
9.4 พฤติกรรมท่ีถูกตอง 
9.5 การแตงกาย 
9.6 ระเบียบเก่ียวกับเครือ่งแบบ 

 

10. แนะนําพนักงานใหมใหรูจักกับผูบริหารและหัวหนางานตางๆ  โดยใหมีการ
กระทําเปนพิเศษกับบุคคลท่ีพนักงานใหมจะไดรับหมอบหมายใหอยูดวย 

 

11. นําพนักงานไปพบหัวหนางานท่ีจะทํางานดวย 
11.1 นําไปแนะนําใหรูจักกับเพ่ือนรวมงาน 
11.2 ใหพนักงานคุนเคยกับสถานท่ีทํางาน 
11.3  เริ่มใหการอบรมในหนาท่ี 

 

 
รูปภาพท่ี 1 ตัวอยางการเตรียมงานหรือเรื่องราวในการปฐมนิเทศ 

ท่ีมา  (สุภาพร   พิศาลบุตร, 2550 , หนา 247) 
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   จากภาพตัวอยางการเตรียมงานหรือเรื่องราวในการปฐมนิเทศ   ซ่ึงเปนเรื่องราวและหัวขอท่ี
เปนการเตรียมเพ่ือการปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหมโดยสวนรวมท่ีผูบริหารควรใหตรวจสอบเพ่ือกันลืม    
และแจกใหผูเขารับการปฐมนิเทศในระยะแรก   ซ่ึงเปนการปฐมนิเทศในระดับองคการ    การดําเนินการ
ปฐมนิเทศตามหัวขอดังกลาวอาจกระทําโดยผูบริหารสูงสุดขององคการ   หัวหนาฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย   และหัวหนาแผนกงานท่ีเก่ียวของ โดยการแบงหัวขอและเรื่องราวใหเหมาะสม   เพ่ือใหพนักงาน
ใหมไดเรียนรู   และรับทราบภาพลักษณขององคการโดยสวนรวม   การดําเนินการในลักษณะเชนนี้   
นิยมใชปฐมนิเทศในระดับองคการ 

หลังจากท่ีพนักงานไดรับการปฐมนิเทศในเบื้องตนดังกลาวมาแลว    แตยังมีบางสิ่งบางอยางท่ียัง
ไมเขาใจ   ยังมีความสับสนอยูบาง   พนักงานใหมเหลานี้จะ๔กสงมอบไปยังหนวยงานท่ีตนสังกัด   เพ่ือ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสําคัญ   ท่ีจะทําใหโครงการปฐมนิเทศมีความสมบูรณข้ึนหัวหนา
หนวยงานหรือพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับหมอบหมายจะตองทําหนาท่ีในการปฐมนิเทศตอเพ่ือชวยเหลือพนักงานใหม
ใหไดเรียนรูการทํางานแผนกงาน   ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี   วิธีการใหการปฐมนิเทศสมบูรณตองมีการติดตามผลการปฐมนิเทศซ่ึงมีลักษณะดังนี้โดยให
พนักงานใหมกรอกแบบฟอรมท่ีเปนขอมูลเก่ียวกับงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดภายใตการแนะนําของ
หัวหนางานโดยตรง   หรือจากพ่ีเลี้ยงชวยดูใหและหลังจากนั้นหัวหนางานหรือพ่ีเลี้ยง   ก็ควรชวยเหลือ
แนะนําและใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับพนักงานใหม   แบบฟอรมท่ีใชในการติดตามผลการปฐมนิเทศ
เรียกวา  แบบฟอรมขอมูลเก่ียวกับงาน     
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ขอมูลเกี่ยวกับงาน 

1. งานท่ีฉันสังกัดอยู  คือ                     

 งานท่ีฉันไดรัยหมอบหมาย  คือ                  

 สวนของงานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทํางานอยู  คือ               

2. หัวหนาแผนกท่ีฉันสังกัดอยูชื่อ                   

 หองทํางานหัวหนาแผนกอยูท่ี                   

3. จะรับใบลงเวลางานไดจาก                     

 และนําสงกลับเวลา                      

 วันจายเงินเดือนของแผนก  คือ                   

 หองพนักงานจายเงินอยูท่ี                    

4. หากรูสึกไมสบายใจขณะทํางาน  ฉันควรแจงตอ.               

 ถาหากปวยอยูบานแลวมาทํางานไมได                 

 จะรายงานตัวใหหัวหนาทราบโดยวิธี                  

 อยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเวลาทํางาน                 

5. ตู โตะ ท่ีนั่งท่ีทํางานอยูท่ีไหน                   

                            

                            
6. ผูกําหนดงานประจําจะตองติดตอรับมอบจากใคร               
 ถาหากมีการเปลี่ยนงานใครจะเปนผูจัดใหลวงหนา               
 ถาจะขอออกนอกสถานท่ีทํางานตองขออนุญาตจาก               
7. งานท่ีหมอบหมายจะไดรับจากและถาหากตองการความชวยเหลือจะขอไดจาก 

                             

                            
8. กิจกรรมบางอยางท่ีฉันตองปฏิบัตใินการทํางาน  คือ  
ก.                    
ข.                    
ค.                   
ง.                   
จ.                   
 

9. ในการทํางานฉันตองเก่ียวของกับสิ่งตอไปน้ี  กระดาษ  เครื่องมอื  อุปกรณ  เครือ่งใช  อาหาร   ผลติภัณฑ 
                             

                            
10. ถาตองใชกระดาษและเอกสารเอกสารท่ีใช  คือ        

 รับจาก         เมื่อเสร็จใครจะนําไปใชตอ          
 ถาใชเครื่องมือ   เครื่องมือท่ีใช  คือ              
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11. ถาใชเครื่องมือ  เครื่องมือท่ีใช  คือ                   
12. ถาทํางานเก่ียวกับอุปกรณ  ผลิตภณัฑ  หรืออาหาร  จะตองระวังเปนพิเศษเพราะ  

                          
                          

13. เมื่อตองการสิ่งตางๆ เพ่ิมจะรับไดจาก 
 ใคร                          

 ท่ีไหน                         

 เวลา            วัน             

14. เพ่ือใหงานดําเนินไปรายรื่นควรนําสิ่งเหลาน้ีไปบอกผูบังคับบัญชาทันที คือ 

14.1                          
14.2                         

15. ฉันตองทํางานใหดีถึงข้ันไหน อยางไร จึงถือวาใชได  
                          

16. กฎระเบียบเก่ียวกับความปลอดภยัท่ีเก่ียวกับงานท่ีทํา คือ  
                          
17. ขอท่ียุงยากท่ีสุดท่ีทําใหฉันไมเขาใจ คือ 
                         
18. ขอท่ีฉันอยากไดรับคําอธิบายเพ่ิมเติม คือ 
                          
19. สิ่งท่ีฉันชอบมากท่ีสุดในงานท่ีทํา คือ 
                          
                         
20. ฉันมขีอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ดังน้ี 
                          
                         
                         
                         

 

ลงนาม.......................................................................................(ผูรายงาน) 

วันท่ี................................................................................................ 

รูปภาพท่ี 2  ตัวอยางแบบฟอรมขอมูลเกี่ยวกับงาน 

ดัดแปลงจาก  (สุภาพร  พิศาสบุตร, 2550, หนา 250)   
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การประเมินผลการปฐมนิเทศ 

   การประมวลผลเปนกระบวนการข้ันสุดทายของการปฐมนิเทศ   เพ่ือตองการทราบวาการ
ดําเนินการจัดการปฐมนิเทศนั้น  มีสิ่งใดท่ีเปนจุดออนหรือจุดบกพรองบาง   เพ่ือท่ีจะไดนําไปปรับปรุง
แกไขใหดีข้ึน   นอกจากนี้  การประเมินผลยังครอบคลุมไปถึงเรื่องคาใชจายเปรียบเทียบกับผลท่ีไดกับการ
ลงทุนคุมคาหรือไม   อยางไรดี   สิ่งท่ีควรประเมิลผล   อาจแบงออกเปน  2   ประเภท   คือ 

1. สิ่งท่ีเกิดข้ึนกับผูเขาอบรม  ไดแก 
1.1 ความรูความสามารถ   ใหพิจารณาถึงความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน   

ความสามารถในการแกปญหา   เชาวปญญา   ความถนัดเฉพาะงาน   ฯลฯ 

1.2 ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม 

1.3 ปฏิกิริยา   เจตคติ   ทักษะ   การปฏิบัติงาน   และผลงานภาคปฏิบัติ 
2. สิ่งท่ีเกิดกับโครงการปฐมนิเทศ   ไดแก 

2.1 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการประกอบดวยสิ่งนําเขา    (input)    กระบวนการ
ฝกอบรม   (process)   ผลลัพธ   (impact) 

2.2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับองคการวามีการเปลี่ยนแปลงเพียงใด 

  การดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศจะสมบูรณแบบได   จะตองมีการประเมินผล
โครงการปฐมนิเทศ   เพ่ือท่ีจะหาขอบกพรองและหาทางปรับปรุงแกไข   ในการดําเนินงานครั้งตอไปของ
องคการ   การประเมินผลโครงการปฐมนิเทศจะเปนการสอบถามพนักงานใหมท่ีเขารับการปฐมนิเทศ    
เก่ียวกับเจตคติ   ท่ีมีตอการจัดโครงการปฐมนิเทศ   ดังรายละเอียดของคําถามในแบบฟอรมในการ
ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศ     
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แบบฟอรมการประเมินผลโครงการปฐมนเิทศ 
1. ทานคิดวาสวนใดของโครงการปฐมนิเทศสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหทานเขาใจงานไดดี (เลือก1ขอ) 

ก. ประวัติบริษัท...................................................................................................... 
ข. โอกาสกาวหนาในงาน................................................................................................. 
ค. มนุษยสัมพันธ............................................................................................................. 
ง. ประโยชนตอบแทนตางๆ............................................................................................ 
จ. ระเบียบปฏิบัติของพนักงาน....................................................................................... 
ฉ. การอบรมเพ่ือใหเรียนรู............................................................................................... 
ช. การอบรมเพ่ือใหเกิดความชํานาญ.............................................................................. 

2. ทานคิดวาอยางไร  หลังจากท่ีทานไดทราบประวัติของบริษัท 
…………………………………................................................................................................................ 
3. หลังจากท่ีไดเห็นโอกาสกาวหนาในงานแลว  ทานคิดวาทานอยากจะทํางานอะไรตอไปในชวงเวลา 
 1 ป   จากนี้.................................................................................................................... 
 5 ป   จากนี้...................................................................................................................... 
 และถาหากยังไมตัดสินใจเก่ียวกับงานในอนาคต   ขอใหบอกใหทราบวาเราจะชวยทานได
 อยางไร…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ภายหลังจากท่ีไดเขารวมโครงการปฐมนิเทศแลว ทานรูสึกดีข้ึนหรือไมอยางไร ในเรื่องตอไปนี้ 
 ดีข้ึน              ไมดีข้ึน 

 

4.1 การรับและแกปญหาในขณะปฏิบัติงาน………………………………………………………..... 
4.2 การรับและแกปญหานอกหนาท่ีงาน…………………………………………………………….. 
4.3 เขาใจปญหาของหัวหนางาน…………………………………………………………………….. 
4.4 เขาใจขอเท็จจริงวาวิธีการชวยแกปญหาไดมีอยูแลว……………………………………………...  

5. ผลประโยชนตอบแทนท่ีบริษัทจัดให อะไรสําคัญท่ีสุดสําหรับทาน (ใหบอกมา 5 อยางจากลําดับท่ี 
5.1 ถึง  5) 

ก. เงินเดือน………………………………………………………..................................................... 
ข. การรักษาพยาบาล………………………………………………………………………………... 
ค. การประกันชีวิต………………………………………………………………………………….. 
ง. การอบรม…………………………………………….................................................................... 
จ. กิจกรรมเพ่ือพนักงาน………………………………………………….......................................... 
ฉ. การออกคาเลาเรียนให………………………………………………………………………........ 
ช. วันหยุด…………………………………………………………………………………………… 
ซ. การพักผอน……………………………………………………..................................................... 
ฌ. การลาหยุด ………………………………………………………………………………............. 
ญ. บริการเงินกู……………………………………………………………………………………... 
ฎ. ความปลอดภัยและการลาปวย………………………….............................................................. 
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แบบฟอรมการประเมินผลโครงการปฐมนเิทศ 
6. การจัดปฐมนิเทศเก่ียวกับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานไดมีสวนชวยทานเขาใจงานของทานหรือไม 
มีสวนชวย……………………………………………………………………………………………. 

ไมมีสวนชวย………………………………………………………………………………………..... 

7. แตละชวงของการปฐมนิเทศทานคิดวาเวลาท่ีใชเหมาะสมหรือไม 
เหมาะสม…………………………………………………………………………………………...... 

ไมเหมาะสม…………………………………………………………………………………………. 

8. ทานประเมินผูทําการปฐมนิเทศอยางไร (ใสเครื่องหมาย) 
ดีเลิศ…………………………………………………………………………………………………. 

ดี……………………………………………………………………………………………………... 

พอใช………………………………………………………………………………………………… 

แย……………………………………………………………………………………………………. 

ขอใหบอกเหตุผลดวย………………………………………………………………………………… 

9. ทานไดสนใจตอการปฐมนิเทศขนาดไหน (ใสเครื่องหมาย) 
สนใจอยามาก……………………………………………………………………………………….. 

สนใจ……………………………………………………………………………………………...... 

สนใจอยางผิวเผิน…………………………………………………………………………………… 

ไมคอยสนใจ………………………………………………………………………………………... 

จะอธิบายเหตุผลไดไหม……………………………………………………………………………. 

 

10. ทานมีขอเสนอแนะประการใดบาง ท่ีจะชวยสําหรับการปรับปรุงการจัดปฐมนิเทศในครั้งตอๆ ไป 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ทานไดแนะนําเพ่ือนๆ ใหมาทํางานท่ีนี่ดวยหรือไม 
แนะนาํ……………………………………………………………………………………………… 

ไมไดแนะนํา………………………………………………………………………………………... 

 

รูปภาพท่ี 3  ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินผลโครงการปฐมนิเทศ 

ดัดแปลงจาก  (สุภาพร  พิศาลบุตร,2550,หนา 253) 
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   การติดตามผลการปฐมนิเทศ 

         การติดตามผลการปฐมนิเทศเปนกิจกรรมตอเนื่องจากการปฐมนิเทศ  เพราะผลการปฐมนิเทศ
จะไปปรากฏชัดเจนในชวงระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงาน ขอมูลปอนกลับจะเปนประโยชนตอผูจัดโครงการ
ปฐมนิเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการติดตามผล โดยตองตามหลังจากการปฐมนิเทศ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 
และ 1 ป ตอการติดตามแตละครั้ง 

2. เครื่องมือติดตามการปฐมนิเทศ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผล คือ 

2.1. การใชวิธีการสังเกต 

2.2. การใชวิธีการสัมภาษณ 
2.3. การใชแบบทดสอบ 

2.4. การใชแบบสอบถาม 

2.5. การใชแบบประเมินผลงาน 

2.6. การใชแบบสังเกตพฤติกรรม 

       การติดตามผลดวยขอมูลท่ีเก่ียวกับงานจะชวยใหหัวหนาหรือพ่ีเลี้ยงไดทราบถึงความสนใจใน
งาน การปรับตัว และการเรียนรูเก่ียวกับงาน ซ่ึงจะทําใหหัวหนางานหรือพ่ีเลี้ยงไดชวยเหลือแนะนํา
เพ่ิมเติมไดดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังชวยใหหัวหนางานหรือพ่ีเลี้ยงไดมีเครื่องมือ และเกิดความรับผิดชอบตอ
พนักงานใหม ไมทอดท้ิงและสรางความอึดอัด ความกังวลใจใหแกพนักงานใหม 

บัญญัต ิ10 ประการในการปฐมนิเทศท่ีเหมาะสมและไดผลดี 

        การจัดปฐมนิเทศเปนโอกาสแรกและโอกาสสุดทายของพนักงานใหม ไดมีโอกาสเห็นและรูเรื่อง
ขององคการท้ังหมด รวมท้ังการพบบุคคลสําคัญๆ ขององคการพรอมหนากันในเวลาเดียวกัน การ
ดําเนินการเรื่องนี้จึงมีความสําคัญมากสําหรับบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกเขามา และจะทําใหบุคลากร
เหลานี้มีคุณคามากข้ึนถาไดเขาใจภาพรวมขององคการท้ังหมด ท้ังนี้ ข้ึนกับการจัดการปฐมนิเทศท่ี
เหมาะสมและไดผลดี 

   หลักการปฐมนิเทศกําหนดไว 10 ประการ คือ 

1. การรูจักโครงสรางท่ีเปนพ้ืนฐานขององคการ 

2. วางแผนโครงการปฐมนิเทศท่ีมีความหมายชัดเจน 

3. มอบหมายใหผูมีความสามารถรับผิดชอบ 

4. เตรียมปรึกษาจากแหลงอ่ืนโดยขอความคิดเห็นหรือเชิญเขามามีสวนรวม 

5. ทบทวนสถานการณ เปาหมาย และแผนการปฐมนเิทศกับพนกังาน 
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6. จัดตารางเวลาปฐมนิเทศท่ีเหมาะสม 

7. การปฐมนิเทศตองรวดเร็วและทาทาย 

8. กระตุนใหมีคําถามและหาขอเท็จจริง แตมิใชการอภิปรายโตแยงและจับผิด 

9. พยายามใหครอบคลุมเรื่องตางๆ และมีการพบปะพนักงานเกาอ่ืนๆ ใหมาก 

10. สรุปการปฐมนิเทศและรวบรวมกิรยิาโตตอบ 

 

ประโยชนของการปฐมนิเทศ 

          การจัดการปฐมนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานใหมจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้ 

1. แรงจูงใจจากการยอมรับและเปนท่ีสนใจต้ังแตตนจากหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานและถูก
รวมเขาทํางานเปนทีมไดเร็ว 

2. ลดความหวาดหวั่นและกังวลเพราะพนักงานใหมไดรูวาเขากําลังไดขอมูลและความเขาใจใน
กฎระเบียบการทํางานขององคการอยางเปนระบบ 

3. มีความรูสึกม่ันคงจากการรับรู ถึงวิธีการและความคาดหวังของหนวยงาน 

4. ยอมรับตัวเองมากข้ึน พนักงานใหมจะรูสึกวาผูบริหารองคการและเพ่ือนรวมงานใหการ
ยอมรับนับถือพวกเขาในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ีมีคุณคาและศักยภาพ 

   การทดลองการปฏิบัติงาน 
    เม่ือองคการตัดสินใจจะรับผูผานการคัดเลือกและบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาปฏิบัติงานในทาง
ปฏิบัติการรับบุคลากรเขาเปนพนักงานขององคการผูท่ีไดรับการคัดเลือกนั้น ตองทดลองปฏิบัติงานระยะ
หนึ่ง  การทดลองปฏิบัติงาน (Probation) หรือเรียกวาการทดลองงาน สวนในทางราชการเรียกวาการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การทดลองปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีหนวยงานปดโอกาสใหผูท่ีผานการสรร
หา การคัดเลือก และการบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ไดแสดงความรูความสามารถและความประพฤติ 
ในระยะเวลาท่ีกําหนดวาเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงนั้นๆ ตอไป ในขณะเดียวกันทางหนวยงานก็จะ
กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาวขางตนไปพรอมๆ กัน เพ่ือนใหม่ันใจวาบุคคลนั้นเปนผูมีความรู 
ความประพฤติเหมาะสมอยางแทจริง 

    แมคฟารแลน (McFarland, 1968, p.287) ไดกลาววาการบรรจุบุคลากรใหมไมวาจะเปน
ภาครฐัหรือภาคธุรกิจเอกชน นิยมแบงบรรจุบุคลากรออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ีทําหนาท่ีบริหารกลับกลุม
ท่ีไมไดทําหนาท่ีบริหาร สําหรับกลุมท่ีทําหนาท่ีบริหารโดยท่ัวไปไมมีระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติงาน
อยางเปนทางการ แตกลุมท่ีไมไดทําหนาท่ีบริหารจะตองมีการทดลองปฏิบัติงานสําหรับการทดลอง
ปฏิบัติงานภาคธุรกิจเอกชน มักนิยมใชระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานต้ังแต 30 วัน ถึง 180 วัน ในระบบ
ราชการจะใชระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงานตั้งแต 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 
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           นอกจากนี้ ฟฟฟเนอร และ เพรสธัส (Pfiffner & Presthus, 1967, p.291) ใหความเห็นวา การ
ทดลองปฏิบัติงานนี้อาจถือวาเปนการทดสอบเพ่ือคัดเลือกบุคลากรข้ันสุดทายวา สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ 
ไดจริงหรือไม ถาผูไดรับการคัดเลือกนั้นปฏิบัติงานไดผลท่ีนาพอใจก็จะไดรับการบรรจุแตงต้ังถาวรตอไป 
ในระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของบุคคลใหมนี้นับวาเปนระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีบุคลากรใหมจะเปนผู
ตัดสินใจท่ีจะทํางานอยูกับองคการหรือไม และในเวลาเดียวกันองคการก็จะตรวจสอบและตัดสินใจวา จะ
บรรจุแตงต้ังบุคลากรใหมใหเปนพนักงานขององคการถาวรหรือไม ในบางกรณีท่ีบุคลากรใหมบางคน
จะตองออกงานไปกอนระยะเวลาของการทดลองปฏิบัติงานเพราะความไมถนัดในการทํางานตามตําแหนง
ท่ีไดรับการบรรจุ การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมขององคการและผูรวมงาน การถูกกลั่นแกลง เปนตน 

แนวทางปฏิบัติในการทดลองปฏิบัตงิาน 

       เสนาะ ติเยาว (2543, หนา 73-74) กลาววา การทดลองการปฏิบัติงานขององคการท่ัวไปมักจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

1. .ในระหวางการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรใหม องคการบางองคการโดยเฉพาะองคการท่ี
มีขนาดใหญมีวิธีการดูแลคอยตรวจสอบดูวาในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรใหม
ปฏบิัติงานอยางไรและติดตามผลดูวาบุคลากรใหมมีความสบายใจและไดรับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
เพียงใดในระหวางการติดตามผลหากพบวาบุคลากรใหมมีปญหากับงานท่ีไดรับมอบหมายก็อาจจะหางาน
ใหมท่ีเหมาะสมกวาและสามารถทําไดผลดี เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน บุคลากรใหม
ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานก็ไดรับการบรรจุถาวร 

2. ในระยะเวลาทดลองงาน องคการมีอํานาจในการตัดสินใจวาบุคลากรใหมมีความเหมาะสม
หรือไมในการปฏิบัติงาน กรณีดังกลาวสหภาพแรงงานไมสามารถแทรกแซงได ฉะนั้นหากองคการพิจารณา
เห็นวาบุคลากรใหมคนใดไมเหมาะสมก็จะใหออกจากงานไป สหภาพแรงงานจะเขามายุงเก่ียวก็ตอเท่ือ
บคุลากรไดรับบรรจุเปนพนกังานถาวรแลว 

      ปญหาสําคัญในระยะเวลาทดลองงานก็คือ เม่ือคบกําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานแลว 
ผูบริหารองคการจะใชหลักเกณฑอะไรเปนเครื่องตัดสินวา บุคลากรใหมคนใดไดรับคนใดไดรับการบรรจุ
แตงต้ังหรือไม บางองคการก็ใหความสําคัญกับระยะทดลองปฏิบัติงานนอยมาก และมักปฏิบัติกันตาม
ประเพณี หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขององคการกําหนดไวเทานั้น ทําใหการ
ดําเนินการไมมีระบบและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะในระยะเวลานี้บุคลากรใหมเปนบุคคลท่ีไม
เคยทํางานมากอนตองการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงาน การปรับตัวอาจเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหบุคลากรใหมท่ีผาน
การคัดเลือกไดรับการบรรจุลาออกจากองคการไปในระยะทดลองปฏิบัติงาน หรือไมก็สรางปญหาใหกับ
องคการเม่ือไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานถาวรแลว 

          ในระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรใหม  เปนโอกาสท่ีดีขององคการท่ีสามารพถ
ประเมินผลทางดานความสามารถในดานการปฏิบัติงานทางดานความประพฤติ เจตคติ และพฤติกรรมท่ี
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สําคัญๆ ของผูท่ีจะมารวมงานในองคการในระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานขององคการ จึงตองพยายามจัดให
บุคลากรใหมผานการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตน ผานการทดสอบดานมนุษยสัมพันธ ทดสอบทางดาน
ความประพฤติ ในปจจุบนัองคการตางๆ ยอมรับวาบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคาขององคการท่ีสามารถจะ
สรางใหองคการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงควรจัดระบบการตอนรับพนักงานใหม 
การนําโครงการปฐมนิเทศมาใชในระยะของการทดลองปฏิบัติงาน เพ่ือชวยใหองคการสามารถอบรมให
บุคลากรใหมเกิดการเรียนรู การปฏิบัติงานในหนาท่ี การปรับพฤติกรรมใหเขาไดกับผูรวมงาน องคการ 
และสามารถประเมินผลบุคลากรใหมไดตามตองการอีกดวย 

          ซ่ึงในข้ันตอนนี้ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองออกแบบฟอรมการติดตามผลและแบบฟอรม
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเพ่ือถามหัวหนาหนวยงานตนสังกัด วาเขาพอใจการทํางานของพนักงาน
ท่ีกําลังทดลองปฏิบัติงานเพียงใด ประสงคยืนยันจะจาง หรือบรรจุเปนพนักงานถาวรของบริษัทหรือไมดัง
ตัวอยาง 

การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน 

 

วันท่ี : ………………………. 

เรยีน   :  ……………………………………..    

จาก    : ……………………………………… 

  ชื่อพนักงาน  : …………………………………. 

  ตําแหนง      : ………………………………….. 

 วันท่ีเริ่มจาง/เลื่อนตําแหนง  : …………………………….. 

 พนักงานดังระบุขางตนนี้อยูระหวางทดลองงาน (เพราะจางใหม/เลื่อนตําแหนง) และจะครบระยะ
ทดลองในวันท่ี ………………………………………………………… 

 กรุณาชวยประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจงขอแสนอแนะของทานเก่ียวกับการวาจาง/เลื่อนตําแหนง
ของเขา   เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีจําเปนตอไปกอนครบทดลองงาน  ขอบคุณ 

 

(ลงชื่อ)…………………………………… 
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เรยีน   :  ผูจัดการฝายบุคคล 

จาก   :  ………………………… 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ……………………………………………………เปนดังนี้ 

       ดีเยี่ยม     ดี         ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยท่ัวไป 

      ดีมาก    พอใช    ไมดี/ไมนาพอใจ 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม :…………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ 

 

การจาง/เลื่อนตําแหนง  

 ยนืยันการจาง/เลื่อนตําแหนง  ตั้งแตวันท่ี ………………………………... 

 ใหยุติการ  ตั้งแตวันท่ี ……………………………………………………. 

 (อ่ืนๆคือ) ………………………………………………………………… 

 

การปรับจางคาจาง/เงินเดือน  

  ไมจําเปน 

 ปรับจาก ……………. บาท  เปน ……………..บาท  ตอ ………………. 

   (เหตุผล) …………………………………………………………………. 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………….. 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน 

ทดลองดาน ……………………………………….. 

บริษัท ……………………………….. 

พนักงานทดลองปฏิบัติงานชื่อ………………………………..ตําแหนง ………………………………… 
แผนก ………………………………  ฝาย  ………………………….  เร่ิมทดลองปฏิบตัิงานกับบริษัทฯ 
วันที่ ………………………….. อัตราคาจาง …………………… บาท การทดลองปฏิบัต ิ
งานจะครบกําหนดวนัที่  …………………………………… 
กรุณาใสเคร่ืองหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
ควร

ปรับปรุง 
1 

พอใช 
2 

ดี 
3 

ดี
มาก 
4 

ดี
เย่ียม 

5 
1. ปริมาณและคุณภาพของงาน 

(1) มีความสามารถและความสม่ําเสมอทํางานใหไดผล
ถูกตองเต็มที่และเรียบรอย 

(2) ผลงานทีไ่ดถูกตองตามมาตรฐานมีความละเอียด  ถ่ีถวน 

     

2. ความรูเกี่ยวกับงาน 
(1) มีความรูเก่ียวกับหนาที่การงานที่ปฏิบัติเปนอยางด ี
(2) สามารถนาํความรูที่มีอยูมาใชดดัแปลงการทาํงานไดเปน

อยางด ี

     

3. การเอาใจใสตองาน 
(1)  มีความขยันหมั่นเพียรในการทาํงาน 
(2) สนใจศึกษาขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับหนาที่ ทีป่ฏิบัติเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

     

4. ความคิดริเร่ิม 
(1) วิธีใหมๆ ในการทํางานเสมอ 
(2) มีการคิดคนดัดแปลงใหงานทีท่ําอยูมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

     

5. ความรับผิดชอบ/ความไววางใจ 
(1) งานที่รับผิดชอบถูกตองไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 
(2) งานทีไ่ดรับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

     

6. มนุษยสัมพันธ 
(1) เขากับผูรวมงานคนอ่ืนๆ อยางราบร่ืนคอยชวยเหลือ

เพื่อนรวมงานเมื่อมีโอกาส 
(2) ใหบริการลูกคาหรือผูที่มาติดตอดวยดี 

     

7. การตรงตอเวลา 
(1) ไมมาทาํงานสายและเมื่อมีนัดหมายตางๆจะตรงตอเวลา

เสมอ 
(2) งานทีไ่ดรับมอบหมายจะทาํเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด 
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รายการประเมิน 
ควร

ปรับปรุง 
1 

พอใช 
2 

ดี 
3 

ดี
มาก 
4 

ดี
เย่ียม 

5 
8. การแกปญหาและการตดัสินใจ 

(1) กลาตัดสนิใจและรับผิดชอบตอผลการตัดสนิใจ 
(2) มีความสุขุมรอบคอบในการแกปญหาตางๆมองปญหาได

อยางรอบคอบ 

     

9. ความรวมมือตอผูบังคับบัญชาและกฎระเบียบ 
(1) เคารพและปฏิบัตติามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา

กฎระเบียบของบริษัทฯโดยเครงครัด 
(2) เขารวมในกิจกรรมตางๆที่บริษทัจัดให 

     

10. บุคลิกภาพ 
(1) ควบคุมอารมณไดเปนอยางดีในทุกโอกาส 
(2) รูกาละ เทศะ  ความสุภาพ  การวางตัว  ทวงทํานองและ

ทาทางการพูด 

     

 

 

สรุป 

   การปฐมนิเทศเปนข้ันตอนสุดทายหลังจากท่ีไดมีการตกลงวาจางทําสัญญากับองคการ  ท้ังนี้
เพ่ือใหแนใจวาองคการไดตกลงรับทานพนักงานแลว  การปฐมนิเทศจะเปนการอบรมข้ันแรกของพนักงาน
กอนท่ีจะเขาสูการทํางานในองคการ  โดยหัวขอท่ีปฐมนิเทศจะเปนเรื่องเก่ียวกับนโยบายและแนวความคิด 
แผนงานตางๆ  ทําใหพนักงานท่ีเขามาทํางานสามารถวางตัวและปรับตัวตามนโยบายขององคการตามท่ี
ตั้งเปาหมายไว   
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คําถามทายบทที่  10 

1 จงอธิบายความหมายของการปฐมนิเทศ  และความสําคัญของการปฐมนิเทศท่ีมีตอการจางงาน 

2 องคการมีวัตถุประสงคอยางไรในการจัดการปฐมนิเทศ 

3 รปูแบบของการปฐมนิเทศจําแนกไดอยางไรบาง  จงอธบิาย 

4 ขอพิจารณาในการวางแผนมีอะไรบาง 

5 จงอธิบายการประเมินผลการปฐมนิเทศมาใหเขาใจ 

6 ทานมีวิธีติดตามผลการปฐมนิเทศอยางไร 

7 บัญญัติ 10 ประการในการจัดปฐมนิเทศท่ีเหมาะสมไดแกอะไรบา 

8 การทดลองปฏิบัติงานมีความสําคัญอยางไรบาง 

9  จงเขียนแบบฟอรมเก่ียวกับการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน 

10 จงออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 11 

การบรรจุบุคลากร 

เนื้อหาประจําบท 

1. การบรรจุบุคลากร 

2. หลักเกณฑการบรรจุบุคลากร 

3. ข้ันตอนการบรรจุบุคลากร 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย ความหมาย  
2. บอกความหมาย วัตถุประสงค หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองปฏิบัติ

หนาท่ีได 
3. ระบุความหมายหลักเกณฑและวิธีการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงาน และอธิบายความสัมพันธตอ

การทดลองปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศได 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

2. บรรยายผาน โปรแกรม POWER POINT  เปนชวง พรอมตอบขอซักถาม 

3. วิเคราะหกรณีศึกษา จากบทความ / หนังสือพิมพท่ีทันสมัย 

4. นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานผาน โปรแกรม POWER POINT  

5. วิเคราะหเอกสาร / ตัวอยาง / แบบฟอรม จากองคการตางๆ  
6. การตอบคําถามทายบท 

7. สรุปเนื้อหาประจําบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราหลัก 

2. แบบฝกปฏิบัติ 
3. เอกสารประกอบการสอน 

4. แผนใส 

5. กรณีศึกษา 
6. วีดีทัศน 

การวัดและการประเมินผล 

1. การเขาชั้นเรียน 

2. การตอบขอซักถาม 

3. การตอบคําถามทายบท 

4. การทดสอบกอนเรียน 

5. การทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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บทที่ 11 

การบรรจุพนักงาน 

   ภายหลังจากท่ีไดบุคลากรท่ีสามารถผานทุกข้ันตอนของกระบวนการคัดเลือกแลวจากนั้นก็จะ
เปนเรื่องของการบรรจุซ่ึงตองมีการบรรจุบุคคลในตําแหนงท่ีวางเปนอันดับแรกโดยการทําสัญญาสภาพ
การจาง   หนังสือสัญญาสภาพการจางเปนหนังสือท่ีระบุเง่ือนไขขอตกลงระหวางองคการกับลูกคาใน
เง่ือนไขอัตราเงินเดือนระยะการทดลองปฏิบัติงานและเง่ือนไขการบรรจุการปรับเงินเดือนหลังการบรรจุ
ระเบียบกฎเกณฑขอบังคับตางๆ  บทลงโทษในกรณีท่ีทําความผิดผลประโยชนท่ีไดรับจากองคการ  เปน
ตน 

    การบรรจุบุคลากร (Placement)  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพราะการท่ีองคการจะบรรจุแตงต้ังให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาดํารงตําแหนงใดก็ตาม เทากับเปนการมอบหมายหนาท่ีในการทํางานใหบุคลนั้น
ปฏิบัติ   จึงตองมอบหมายหนาท่ีการทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคลนั้น เปนการใช
คนใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงจะทําใหองคการไดรับผลประโยชนสูงสุดและคุมคากับการท่ีองคการไดลงทุนใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

หลักเกณฑการบรรจุบุคลากร 

     ชลิดา  ศรีมณี และ  พูนศรี  สงวนชีพ (2532 หนา 59-60) หลักเกณฑในการบรรจุบุคลากร
กระทําได 2 แนวทางดวยกัน คือ 

1. การบรรจุบุคลท่ีสอบไดคะแนนสูงสุดไปตามลําดับกอนหลังหากมีตําแหนงวางอยู 2 ตําแหนง 
ก็บรรจุผูท่ีสอบไดท่ี 1 และท่ี 2 เขาในตําแหนงท่ีวางนั้น  เรียกวา  Rule of thumb 

2.  การใชหลักหนึ่งในสาม  เรียกวา  Rule  of  three ในการบรรจุบุคลากร  หมายความวา 
หากตําแหนงวาง 1 ตําแหนง ก็จะพิจารณาจากผูสอบไดคนใดคนหนึ่งใน  3 คน ท่ีสอบไดเปนท่ี 1,2 และ 
3 แตเพียงคนเดียว และหากวาง 2 ตําแหนง ตําแหนงท่ีสงรายชื่อผูสอบไดคะแนนสูงสุดไป 4 คน ให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาเลือกเอา 2 คน ถาวาง 3 ตําแหนง ก็สงไป 5 คน เปนตน  ท้ังนี้เปนไปตามหลักท่ีวา
วาง 1 ตําแหนงตองสงไป 3 คน มิใชสงคนท่ีมีคะแนนดีท่ีสุดเพียงคนเดียว 

  ผลดีของการใชหลักหนึ่งในสาม คือทําใหผูบริหารไดพิจารณาผูท่ีมีความเหมาะสมในการทํางาน
ไดดียิ่งข้ึนเนื่องจากการสอบไดผลดีเปนท่ี 1 ไมไดเปนการวัดอยางแนนอนรอยเปอรเซ็นตวาผูนั้นจะเปนผูท่ี
มีความรูความสามารถดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุดในการทํางานเสมอไป คนท่ีสอบไดคะแนนตํ่ากวาอีก 2 
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คนอาจมีความสามารถเทาเทียมเขาหรือมากกวาก็ได ในการคัดเลือกแบบนี้อาจมีผลเสียเกิดข้ึนไดในกรณี
เกิดความลําเอียงในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะพวกพองของตนเขาทํางาน 

     ในองคการตางๆสวนใหญนิยมใชวิธีแรก คือ บรรจุผูท่ีสอบไดคะแนนสูงสุดเรียงลําดับกอนหลัง
ในการบรรจุเขาทํางาน เชนเดียวกับการบรรจุและแตงตั้งบุคลากรในระบบราชการ 

        การใชหลักเกณฑในการพิจารณาเพ่ือบรรจุบุคลากรดังกลาวขางตนสามารถนําไปใชในการ
บรรจุบุคลากรท้ังภาคธุรกิจและเอกชนและองคการของรัฐแตตองมีวิธีการท่ีสามารถสรางความเปนธรรม
ใหแกบุคลากรท่ีถูกพิจารณาบรรจุแตงตั้งอยางมีประสิทธิภาพ 

    สําหรับการบรรจุบุคลากรในภาคธุรกิจเอกชนในตําแหนงท่ีวางภายหลังจาการสรรหาและ
คัดเลือกจะโดยวิธีการทดสอบหรือการสัมภาษณก็ตามองคการจะทําสัญญาสภาพการจางงานเง่ือนไข
ผูกพันตามกฎหมายท้ังนี้ตองไมขัดตอกฎหมายลักษณะการจางงาน ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวของอยูหลายฉบับ 
ไดแก สัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงไดแก 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน เปนตน 

ข้ันตอนการบรรจุบุคลากร 

   ข้ันตอนการบรรจุบุคลากรจะมีความสัมพันธเปนกระบวนการตอเนื่องกันท้ังการปฐมนิเทศ การ
ทดลองปฏิบัติงาน และการบรรจุแตงตั้ง ผูเขียนสามารถเขียนสรุปภาพได  
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รูปภาพท่ี 1  ข้ันตอนการบรรจุบุคลากร 

ดดัแปลงจาก  (สุภาพร  พิศาลบุตร,2550, หนา 264) 

        จากภาพ ข้ันตอนการบรรจุบุคลากร จะเห็นไดวาการบรรจุบุคลากรนั้น จะเริ่มตนภายหลังจากการ
สรรหาและคัดเลือกเสร็จสิ้นลงไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวจํานวนหนึ่ง องคการจะตองดําเนินการบรรจุ
บุคลากรเหลานั้นในตําแหนงตางๆ ไวเปนการชั่วคราว เพ่ือใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงและหนาท่ีท่ี
ไดรับการบรรจุในระยะเวลาหนึ่งตามท่ีองคการกําหนด และในเวลาเดียวกันองคการจะตองปฐมนิเทศ
ใหแกบุคลากรใหม ซ่ึงเปนการฝกอบรมกอนปฏิบัติงานเปนการใหความรูเก่ียวกับนโยบายและระเบียบ
ประเพณีในการปฏิบัติงานขององคการ ตลอดจนการปรับพฤติกรรมของบุคลากรใหมในระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงานนั้น ถาบุคลากรคนใดผานข้ันตอนเหลานี้ก็จะไดรับการบรรจุถาวรสวนบุคคลใดท่ีไมผานข้ันตอน
นี้องคการก็จะไมบรรจุหรือเลิกจางไป 

 

 

 

 

การสรรหา 
การคัดเลือก 

การบรรจ ุ

การบรรจุและ
แตงตั้งหรือ 

การบรรจุถาวร 

ทดลองงานใหม 
ขยายระยะเวลา 

หรือเลิกจาง 

ไมบรรจ ุ

  

การปฐมนิเทศ การทดลอง
ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ใบแจงการวาจาง 
(ลัพธเฉพาะ) 

ท่ี   ………………… 
วันท่ี  ………………………………. 

เรยีน            :  สมุหบัญชี 
จาก             :  ผูจัดการฝายบุคคล 
                       โปรดบรรจุชื่อบุคคลตอไปนี้ในบัญชีคาจาง 

1. ชื่อ   :  ………………………………..…….  เพศ   :  …………… หมายเลขพนักงาน  ……………..
(ภาษาไทย)   …………………………  เกิดวันท่ี  (ว/ด/ป)  ………../………../…………. 

2. ตําแหนง  :    ……………………………………………………………………………………………………………สังกัด
ฝาย   :    ……………………………………………………………………………………….. 

3. ประเภทของการจาง   :  พนักงานประจํา 
                        พนักงานชั่วคราว 
                        มีกําหนดระยะเวลาเวลาจางแนนอน 
                        เปนเวลา  …………………..  วัน 
                        สิ้นสุดวันท่ี  …………………….. 
 

4. เหตุผลในการจาง   :        แทนใคร   ………………………………………………………………... 
    อัตราคาจาง    :   …………………………………………………… 

                           วันเริ่มจาง       :   …………………………………………………... 
      วันเลิกจาง       :   …………………………………………………….. 
                          เพ่ิม   (ทําไม)   …………………………………………………………... 

5. วันเริ่มจาง   :     ……………………………..…………………………………………………...... 
6. อัตราจาง     :    ……………..………………….  บาท   ตอ……………………………………… 

      หัก  …………………………………………………………………………………. 
7. เงินประกัน   :   ………………………...  บาท  วงเงินคาประกันของธนาคาร  ……………..  บาท 
8. หมายเหตุ   :   …………………………………………………………………………………….. 

     
          ลงชื่อ   …………………………………………. 
 
               ผูอนุมัติ 
 
………………………………………………….. 
           ผูจัดการใหญ 
 
เอกสารแนบ    :   ใบแสดงขอมูลสวนตัวเพ่ือการคํานวณภาษีเงินได 
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ตัวอยางจดหมาย/หนังสือวาจางท่ัวไป 
วันท่ี……………………………….. 

เรียน……………………………… 

 

หนังสือวาจาง 

 บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะแจงใหทราบวา ไดตกลงรับทานเขาทํางานโดยมีเง่ือนไขการจางดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงของทานคือ…………………………..……..สังกัดแผนก/ฝาย…………………………และใหเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี……………………….…….เปนตนไป 

2. ทานจะไดรับคาจางในอัตรา………………… บาท ตอ…………………………….. 
3. ทานจะมีฐานะเปนพนังงานประจําท่ียังอยูในระหวางทดลองงานเปนระยะเวลา 120 วัน นับ

แตวันเริ่มจาง หากปรากฏวาผลการปฏิบัติงานไมเปนท่ีพอใจ หรือจะดวยสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม บริษัทฯ 
อาจยุติการจางในวันใดวันหนึ่งกอนครบระยะทดลองงานนั้นไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ
ทานจะไมไดรับคาชดเชยการเลิกจางแตอยางใด แตเม่ือครบกําหนดทดลองงานดังกลาว ทานก็จะเปน
พนักงานประจําปกติ 

4. ทานจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ และแผนกงานท่ีสังกัดโดย
เครงครัดตลอดเวลาท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ 

  

   บริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งวา ความสัมพันธของทานกับบริษัทฯ จะเปนไปโดยราบรื่น ยั่งยืนและ
อํานวยประโยชนแกท้ังสองฝาย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

         

    ผูจัดการฝายบุคตล 

 
คํายินยอมของพนักงาน 
 ขาพเจารับทราบและตกลงยอมรบเง่ือนไขท่ีระบุมาขางตนทุกประการ 

 

       ลงชื่อ……………………………… 

       วันท่ี……………………………… 
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ตัวอยางหนังสือวาจางประเภทมีกําหนดระยะเวลาจางแนนอน 
            วันท่ี……………………………….. 

เรียน……………………………… 

หนังสือวาจาง 
 บริษัทฯ ขอเรียนใหทราบวาไดตกลงจางทานเขาทํางาน โดยเง่ือนไขการจาง ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงของทานคือ…………………………. สังกัดฝาย……………………………… 

2. ทานจะไดรับคาจางในอัตรา………………………บาท ตอ……………………….... 

3. กําหนดระยะเวลาจาง โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี…………………ถึงวันท่ี……………….. 

วัน/เดือน/ป………………………………………………. 

4. เม่ือครบกําหนดระยะเวลาจางดังกลาวตามขอ3.  การจางเปนอันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ โดย
บริษัทฯ ไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

5. ทานไดรับทราบถึงกฎ ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ แลว และยินดี
ท่ีจะปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

  

บริษัทฯ หวังวาการจางงานครั้งนี้จะยังประโยชนแกทานและบริษัทฯ รวมกัน 

          

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

ผูจัดการฝายบุคคล 

 

คํายินยอมของพนักงาน 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความบนนี้โดยตลอด และตกลงยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามทุกประการ 

 

    

ลงชื่อพนักงาน…………………………………. 

                      วันท่ี…………………………………. 
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ตัวอยางขอตกลงเกี่ยวกับเงินประกัน 
คํายินยอมเกี่ยวกับเงินประกัน 

(Security Deposit Agreement) 
       เขียนท่ี…………………… 

       วันท่ี………………........ 

 

  ขาพเจา.................................................................ไดตกลงมอบเงินจํานวน ................................บาท
(.......................................) ใหไวกับบริษัท...................................................................................เพ่ือเปนเงิน
ประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ ริบเงินเงินประกันท้ังหมดไดทันทีในกรณีขางลางนี้ 
ก. หากขาพเจาออกจากงานท่ีบริษัทฯนี้โดยทํางานไมครบหนึ่งปเต็มนับตั้งแตวันเริ่มทดลอง

งาน 

ข. หากขาพเจาออกจากงานท่ีบริษัทฯ นี้หลังจากทํางานครบหนึ่งปแลว แตมิไดแจงบริษัทฯ
ลวงหนาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

ค. หากขาพเจาละท้ิงหนาท่ีไปเปนเวลาตั้งแต 3  วันข้ึนไป และบริษัทฯ จําตองปลดออก 

2. บริษัทฯ จะคืนเงินประกันท้ังหมดแกขาพเจา หากการออกจากงานของขาพเจาเปนความ
ประสงคของบริษัทฯ และไมเขาลักษณะตามขอ 1 ค. 

3. ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ หักเงินประกันชดใชหนี้สินท่ีขาพเจาติดคางอยูกับบริษัทฯ หรือ
ความเสียหายท่ีขาพเจากอข้ึนตอทรัพยสินของบริษัทฯ จนครบกําหนดหนี้สิน หรือคาเสียหาย
นั้น 

 

ขาพเจาไดอานเขาใจขอความขางตนตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ลงชื่อ ................................................     

(.................................................) 

ผูมอบเงินประกันและคํายินยอม 

 

ลงชื่อ ................................................     

(.................................................) 

ผูรบัเงินประกันในนามบริษัทฯ 

ลงชื่อ ................................................     

(.................................................) 

พยาน 

ลงชื่อ ................................................     

(.................................................) 

ผูจัดการฝายบุคคล 
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ตัวอยางของหนังสือของผูรับรอง 
คํารับรอง 

(Guarantor’s Letter) 
       

     วันท่ี............................... 

       ขาพเจา....................................... ..............    ซ่ึงเก่ียวของเปน...................................... 

ของนาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................ขอใหคํา
รับรองตอฝายจัดการของบริษัทฯ วาบุคคลดังกลาวเปนคนซ่ือสัตย ไมเคยมีความประพฤติเสียหายไมเปน
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง และไมเคยตองโทษหรือถูกเจาหนาท่ีจับกุมใน
คดีอาญามากอน 

 อนึ่งตลอดระยะเวลาท่ีบุคลดังกลาวทําหนาท่ีบริษัทฯ นี้ ขาพเจารับรองวาจะใหความรวมมือกับฝาย
จัดการ เพ่ือชวยใหเขาสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มความสามารถและเปนพนักงานท่ีดี 
 

                ลงชื่อ...................................................... 

                                                               (......................................)     

    

             พยาน...................................................... 

                                                              (........................................)     

 

ท่ีอยูของผูรับรอง 
  ท่ีทํางาน : .............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................

.........................................................................หมายเลขโทรศัพท............................................. 
  ท่ีพัก : เลขท่ี.............................หมูท่ี............................ถนน....................................... 

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.......................................... 

หมายเลขโทรศัพท............................................... 
 

(ใชสําหรับพนักงานท่ัวไปท่ีมิใชระดับบัญชา) 
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ตัวอยางหนังสือค้ําประกันในการทํางานของพนักงาน 
 

หนังสือสัญญาค้ําประกันพนักงานเขาทํางาน 
 ขาพเจา.......................................................อายุ .........................ป อยูบานเลขท่ี.................................. 

ถนน..................................แขวง.................................เขต.............................จังหวัด.............................. 

บัตรประชาชนเลขท่ี..................................................................ออกเม่ือ................................................ 

(หมดอายุในวันท่ี............................................) ณ ................................................................................ 
ขอใหสัญญากับบริษัท....................................................................ดังนี้ 
 ตามท่ีบริษัทฯ ไดตกลงจาง...................................................................................ใหทํางานกับบริษัทฯ 
ในตําแหนง...............................................ในอัตราเงินเดือน..................................................... 

ตามหนังสือสัญญาจางลงวันท่ี.......................................................................................นั้น 

 

ขาพเจาขอรับรองวาตลอดระยะเวลาท่ี............................................................ปฏิบัติงานอยูกับบริษัทฯหาก
ไดกระทําการใดๆ ไมวาจะเก่ียวกับงานในหนาท่ีหรือไมก็ตาม อันเปนผลใหบริษัทฯไดรับความเสียหายโดย
ไมจํากัดความรับผิดชอบ ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายแทนใหบริษัทฯ โดยทันทีและไมจําเปนตองให 
บริษัทฯ ไลเบี้ยเอากับผูสมัครกอนแตอยางใด 

 เพ่ือเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจา............................................................จึงลงลายมือชื่อไวตอหนา
พยานเปนสําคัญ 

ลงชื่อ...............................ผูคํ้าประกัน 

(...........................) 

 

ลงชื่อ................................พยาน 

(..........................) 

 

ลงชื่อ............................... พยาน 

(.............................) 

 

หมายเหตุ : เอกสารท่ีจะตองเก็บไวเปนหลักฐานกรณีใชบุคลคํ้าประกัน 

 1.  สําเนา/ภาพถาย บัตรประจําตัวขาราชการ/ประชาชน 

 2. สําเนาทะเบียนบาน 

 3. หนังสือใหความยินยอมของสามีภรรยาแลวแตกรณี (หนังสือนี้อาจพิมพไวดานหลังหนังสือคํ้า
ประกันพนังงานเขาทํางานก็ได)        
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ตัวอยางแบบฟอรมแผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีพักของพนักงาน 
      Name  :  …………………………………… 

       Tel. no  :  ……………………………………… 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีพักของพนักงาน 
(Staff  Residence  Sketch  Map) 

              
                   โปรดเขียนแผนท่ีสังเขป  เพ่ือแสดงท่ีตั้งของท่ีพักปจจุบันของทาน  ควรระบุสถานท่ี
สําคัญๆ ใกลเคียง  หรือสิ่งท่ีสังเกตเห็นไดงายดวย  ท้ังนี้เพ่ือใหงายตอการหา  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน
ฉุกเฉินเก่ียวกับตัวทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีอยูปจจุบัน  :  ……………………………………………………………………………………………….. 
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ใบตรวจสอบเอกสารและข้ันตอนการบรรจ ุ
 

พนักงานชื่อ  :  ……………………………………………….     หมายเลข  ……………………………… 

 

ท่ี เช็ค  √ รายการ หมายเหตุ 
1  กรอกใบสมัครฉบับเต็ม  

2  เซ็นหนังสือวาจาง / สัญญาจาง  

3  สงใบแจงการวาจางใหฝายบัญชี  

4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  คืนตัวจริงให
พนักงาน 

 

5  สําเนาใบผานงาน  คืนตัวจริงใหพนักงาน ถามี 

6  สําเนาทะเบียนบาน  คืนตัวจริง  

7  สําเนาหลักฐานการศึกษา  :  เก็บสําเนาคืนตัว
จริง 

 

8  สําเนาหลักฐานทางทหาร  คืนตัวจริง เฉพาะรายท่ีเก่ียวของ 
9  สําเนาใบขับข่ี  (ถาย  2  หนา)  คืนตัวจริง เฉพาะพนักงานขับรถ 

10  รูปถาย   :  6  รปู   (ขนาด  4 x 6   ซ.ม.) 

3  รูป   (ขนาด  3 x 4   ซ.ม.) 

 

11  สําเนาใบทะเบยีนสมรส  คืนตัวจรงิ เฉพาะรายท่ีเก่ียวของ 
12  สําเนาสูติบัตรของบุตร  คืนตัวจริง เฉพาะรายท่ีเก่ียวของ 
13  หนังสือผูรับรอง  

14  ใบรับเงินประกัน / หนังสือคํ้าประกัน  

15  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีพักของพนักงาน  

16  รายละเอียดสวนตัวเก่ียวกับการคํานวณภาษี
เงินได 

 

17  สําเนาบัตรประกันสังคม  คืนตัวจริง  

18  ผลการตรวจรางกาย ถาตองการ 

19  ผลการตรวจเอ็กซเรยปอด ถาตองการ 

20  บัตรประจําตัวพนักงาน  

21  บัตรลงเวลาพนักงาน  

22  เครื่องแบบพนักงาน  

23  การปฐมนิเทศ  
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สรุป  

   การปฐมนิเทศ เปนการจัดกิจกรรมใหพนักงานใหมมีความรูความเขาใจในโครงสราง นโยบาย 
วัตถุประสงค กฎ ระเบียบ และสวัสดิการขององคการ ใหรูรายละเอียดของงานในหนาท่ี ตลอดจน
ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน การจัดปฐมนิเทศจะจัดเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได โดยการจัดทํา
หลักสูตรของการปฐมนิเทศข้ึน ซ่ึงในหลักสูตรปฐมนิเทศโดยท่ัวไปแลวจะประกอบดวยเรื่องราวสําคัญ 3 

ประการ คือ ประการแรกเก่ียวกับงาน ประการท่ีสองเก่ียวกับตัวบุคคล และประการท่ีสามเก่ียวกับ
ผูรวมงาน หลังจากการปฐมนิเทศแลวก็ควรติดตามประเมินผลการปฐมนิเทศเพ่ือตองการทราบ
จุดบกพรอง เพ่ือท่ีจะไดนําไปปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

        การทดลองปฏิบัติงาน เม่ือองคการตัดสินใจรับผูผานการคัดเลือก และบรรจุแตงตั้งหรือไดทําสัญญา
จางงานเรียบรอยแลว องคการจะมีขอกําหนดใหบุคคลท่ีไดรับการบรรจุเหลานั้นทดลองปฏิบัติงานต้ังแต 
30 วัน ถึง 180 วัน สําหรับองคการธุรกิจ ท้ังนี้ข้ึนกับขอตกลงในการทําสัญญา สําหรับองคการของรัฐบาล
มีขอกําหนดท่ีชัดเจนของระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานต้ังแต 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป ในระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมนี้เปนโอกาสดีขององคการท่ีจะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรใหมวา
เหมาะสมหรือไม ถาคุณสมบัติเหมาะสมก็บรรจุถาวรตอไป 

  การบรรจุ จะเริ่มตนภายหลังกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเสร็จสิ้นลงไดบุคลากรท่ีมี
คุณภาพตามท่ีองคการตองการไวไดจํานวนหนึ่ง การบรรจุถึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพราะเปนข้ันตอนท่ี
องคการตัดสินใจมอบหมายหนาท่ีในการทํางานใหบุคคลปฏิบัติงาน 

    หลักเกณฑในการบรรจุบุคลากรทําได 2 แนวทาง คือ แนวทางท่ีหนึ่ง เปนการพิจารณาแตงต้ัง
บุคลากรท่ีสอบไดคะแนนสูงสุดไปตามลําดับกอนหลัง แนวทางท่ีสอง เปนการพิจารณาบรรจุตําแหนงงาน 
1 ตําแหนงจากบุคคลท่ีสอบไดตามลําดับท่ี 1, 2 และ 3 แตเพียงคนเดียว 
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คําถามทายบทที่  11 

1. แนวทางในการบรรจุบุคลากรมีอะไรบาง  จงอธิบาย 

2. จงอธิบายข้ันตอนการบรรจุบุคลากรมาใหเขาใจ 

3. หลักฐานท่ีตองใชในการวาจางควรประกอบดวยอะไรบาง 

4. การปฐมนิเทศใหมในระบบองคการ กับ การปฐมนิเทศในระดับปฏิบัติการและสวนงานมีลักษณะ

เหมือนและแตกตางกันอยางไรบาง 

5. การฝกอบรมคืออะไร  ทําไมตองมีการฝกอบรมจงอธิบาย 

6. การฝกงาน กับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน มีความเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไรบาง 

7. หลักเกณฑการบรรจุบุคลากรมีอะไรบาง 

8. จงเขียนแบบฟอรมใบแจงการวาจาง 1 ฉบบั 

9. จงเขียนแบบฟอรมหนังสือวาจาง 1 ฉบบั 

10. จงเขียนแบบฟอรมหนังสือของผูรบัรอง 1 ฉบบั 
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